MEMORIA DA SESSAO DE APRESENTAc;AO
E LANc;AMENTO DO LIVRO HONORATO ROSA
Ernesto Fernandes

*

A sessao teve lugar no dia 7 de Maio de 1996, pelas 18 horas, na sede do Instituto.
Abriu a sessao o Presidentc da Direc~ao do Instituto, Dr. Francisco Branco, que,
por inerencia, preside ao Comitc Directivo do Fundo Honorato Rosa- ISSS. Na
sua interve1wao, retoma o Prcambulo do livro (p. 13 15) e anuncia as finalidades
e programa do Fundo, confonne Folheto disponfvel e divulgado.
Na sequencia, sao prof'eridas palavras de apre~o pessoa1, de significado da publica~ao do livro e da cria~;ao do Fundo pelo Senhor Bispo D. Albino Cleto em representa~ao do Senhor Cardcal Patriarca.
A apresenta~ao do livro A Dignidade Hwnana. As Coisas Tem Pm;o. 0 Homem
Dignidade coube ao Dr. Ernes to Fernandes, na qualidade de autor-organizador desta
obra de Escritos e Depoimentos:
Este livro eum acto de justi~a. Um acto que enobrece os editores e faculta a cada
um de n6s a revisit<ll;'ao do encontro com o Padre Honorato. Encontro, tambem, de
cada um consigo na aposta de caminhar entre o chao e o transcender-se. Encontro
que se estende a si que nao tcve o milagre de comunicar com Honorato Rosa. Sobre
esta pessoa invu1gar, sobrcpoe-sc a personalidade, o homem, os seus escritos. Como
disse o escritor Ruy Belo, seu aluno na Faculdade de Letras, o olhar enchia-nos do
seu espfrito de tolerancia.
Esta iniciativa editorial, enquadrada nas comemora~oes dos 60 anos do lnstituto,
visa honrar o docente de Filosofia e Moral, desde 1953, e o director, entre 1963 e
29 de Fevereiro de 1968, data do seu falecimento.
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A concep~ao e estrutura do livro materializa a percep~ao do Dr. Fernando Melro
sobre o Padre Honorato quando diz: Mestre mais do "pensar" que dum "pensamento" ao modo de Socrates ou, no quadro da Filosofia Modema, ao jeito de Pascal, dando et intuir;ao mnorosa mais razc7o que a razao dos conceitos, o Padre
Hmwrato nao se extinguiu cmn a sua morte no nosso quotidiano. Cada wn de nos
decerto o encontra vivo na sua propria caminhada.
Assim sendo, juntou-se a Parte I - Escritos de Honorato Rosa, de natureza
filos6fica e moral, ordenados segundo uma sequencia cronol6gica, uma Parte II Depoimentos, para dar visibilidade a dimensao da sua personalidade, como testemunham Alvaro Miranda Santos, Ant6nio Serrao, Fernando Belo, Germano Cleto,
Joao Resina Rodrigues, Luis Moita, D. Manuel Falcao, Margarida Abreu, Maria
Vitalina Lea! de Matos, entre outros. A preceder, e para unir, as duas partes do livro,
pensando particularmente naqueles que nao o conhecem, uma Biobibliografia.
0 titulo escolhido A Dignidade hwnana. As Coisas Tem Pre~·o. 0 Homem Dignidade, designa~ao de um artigo do Padre Honorato publicado depois da sua morte,
constitui um desafio central para este nosso tempo de viragem e incerteza, que procuramos seja de vivencia e defesa apaixonacla e solidaria dos direitos humanos.
Com esta obra cumpre-se um desejo por tantos expresso e em multiplas circunstancias formulado. Um acto de justi~a. Um acto de resistencia a Cultura do
esquecitnento (Elena David).
Ditas estas palavras de apresenta~ao do livro, entremos pela porta dos seus conteudos:
• da Biografia e dos Escritos ja lcvantados de Honorato Rosa
• e de trcs depoimentos que nos rcportam a contextos fortes da sua vida: a
Igreja, a Faculdade de Letras, o Instituto Superior de Servi~o Social.
Leitura encenada de Textos por estudantes:
-

Biografia (p. 23-24), Victor Silva
Bibliografia (p. 25-27), Ana Dias e Victor Silva
Depoimento de D. Manuel Falcao (p. 269-270), Henrique Joaquim
Depoimento da Prof. Doutora Vitalina Lea! de Matos (p. 289-291 ), Ana Dias
Depoimento da Dr.a Margarida Abreu (p. 271-279), Catarina Sabino

Pelo Padre Honorato, meu professor de Hist6ria da Filosofia Moderna, aceitem
um reconhecido obrigado pela colabora~ao tao alargada que torna possivel devolver em livro e actualizar, na cidade, a presen~a edificante desta personalidade da
Cultura humanista e democratica. Uma cultura de denuncia e por isso ag6nica; uma
lllle/WII('<1o
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cultura de anuncio e por isso de aposta e utopia. Uma cultura radicada no homem
concreto, tendo a soliclariedade como paixao e lugar de transcenclencia.
Ou9amos o nosso lembraclo, o Padre Honorato:
A relaqao homem-mundo aparece como fundamental lW nossa \'ida. Nds aparecemo-nos a nds pr6prios coma a!guem que precisa de se projector 110 mundo para
se 1ibertor do mundo. E um paradoxo muito grande esta nossa existhzcia no
nnmdo ... A 1wssa existencia come~'a por oparecer imergida, submersa, 110 mundo.
0 mundo parece realrnente dominci-!a por todos os fad os ... No entanto, o homem
anseia por quebrar os !aqos desta prisclo.
Civiliza9ao e Cristianismo
A paragem, a insta!a~ao tclo j(icil, lilo tentonte, em situct~'cies que compmzem,
1w mediocridade contente, ou em sittlil('rJI:'s qui:' deprimem, abandono desanimado,
traem o homem.
Servi9o Social e Educayao
Cultivando o mundo, o homcm cultiva-se a si prdprio. Humanizar o numdo, tornar o mundo marcado pelo lwme11t de ./(mna a que ne le o lwmem \'im mais como
homem, e (/() mesmo tempo lm;~er () hmnem Cl uma lwmanidade moiOI: Humanizando o mundo, o homem hwnaniza-se a si mesnw; cultivando o mundo, o lwmem
cultiva-se a si prdprio.
Cultura

A sessao encerrou-se com a actua9ao da Engatatuna- Tuna do Instituto Superior de Servi9o Social, em fcsta c com um Porto de Fratcrnidade.
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