
 

Braga, 3 de Maio de 1956  

Senhor Dr Morujão : querido amigo  

Recebi pelo mesmo correio, as duas cartas, tão bem casadas, de 21 de Abril - a 1ª e a 2ª! 

Aqui como em Caná, - creio que não é irreverência ao texto, porque o mistério de então 

já era o inicio do Sacramento de hoje - o melhor vinho ficou para o fim. Vinho de núpcias 

que me deu de longe muita alegria. Já não é momento para fazer com ele um brinde mas 

para dar um grande abraço. Abraço amigo e íntimo, a estuar de parabéns. E nos meus vão 

os dos Padres desta Casa, contentes como eu, pois notícias de Colónia são notícias para 

todos. Oxalá venham sempre e tão finamente vivas de um cunho pessoal e cheio de alma.  

Estou convencido de que nos faz falta por cá, o contacto com a terra germânica, mas 

sobretudo com a Renânia. Há aí uma fusão de qualquer coisa de latino e alemão. A 

cristandade virgiliana de que nos fala T. Haecker no seu, para mim delicioso, Vergil, 

Vater des Abendlandes, parece ter incarnado aí como no seu lar. E, não encontraremos 

nós ainda esse velhíssimo e [...] atavismo suevo (dos Suevos das nossas terras de há 1.300 

anos) no fundo da nossa alma interamnense? Como quer que seja, na cultura humana e 

na de Deus, temos de regressar aí para muitas coisas. Enriquecemo-nos com mais 

densidade e disciplina. E a eles só lhes fará bem conhecerem-nos um pouco mais de perto, 

no sério que também podemos ser. Se nós pudéssemos contribuir para que estudantes, e 

mesmo jovens professores, leigos e eclesiásticos, previamente bem estruturados de uma 

personalidade cívica e ortodoxia para poderem suportar o embate e diversidade dos climas 

de espírito sem perder a identidade de alma, - se pudéssemos fazer com que aí fossem em 

maior número, permanecessem algum tempo e voltassem mantendo a universidade(?) e 

atraindo para aqui homens e obras, teríamos provocado um passo muito grande e talvez 

decisivo, para aquilo porque suspiramos e que esperamos para o futuro, não eternamente 

longínquo, sonhador e deferido, mas... dos nossos dias. E teríamos contrabalançado tanta 

França, tanto de “Belgique” e de “Inglaterra”!  

Se na cultura civil isto é preciso, muito mais na eclesiástica. E distingo porque, por triste 

sina, continuamos sem fazer a síntese das duas. Escreva o Sr. Dr. Morujão dai para 

Coimbra, para Portugal, para Lisboa sobretudo, o que se faz no domínio da teologia 

(católica e protestante, mas sobretudo católica na terra de maioria protestante) nas 



universidades germânicas! A ver se por fim rompe Coimbra com a sua Faculdade de 

Teologia!  

Sr. Dr. Morujão (que por mim faríamos desde já contrato! Cortaríamos o Senhor do nosso 

trato mútuo, alias incómodo e desnecessário; Dr. Morujão, se dá licença! Padre Bacelar 

que fica já dada e agradecida! Conte e fale aí por aí com os homens que possam ficar 

amigos. Cumprimentos ao Prof. Peters e Troch (talvez entendam melhor por Bacelar 

Olivéira - com um é muito aberto!), aos Drs. Lutterbeck e Kluxen (no Thomas Institut). 

Não deixe de conhecer [....] e aí também na Residência do Jesuítas (perto da “hause”). 

Com os Padres Lutterbeck e Schweitzer, se vier a propósito, diga uma palavra de 

indicação desta casa quando se tratar de assembleias científicas que queiram convidar 

instituições portuguesas, e da Revista.  

E reze uma Oração por minha santa mãe que tem estado muito mal (em perigo mesmo) 

devido ao coração: mãe de 8 filhos, com 62 anos. Ao pé dela li (segue na pg. 5) (da pg. 

6) a sua inolvidável carta de núpcias que os futuros historiadores de Coimbra poderão vir 

buscar ao meu espólio, pois será conservada.  

Seu do Coração  

Com cumprimentos de todos  

 

José do Patrocínio Bacelar e Oliveira 


