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A querela entre a Iniciativa Liberal e a Associação 
25 de Abril e seus parceiros sobre a presença/ex-
clusão de uma força partidária numa manifesta-

ção supostamente apartidária e multipartidária pôs a nu 
a degradação do conceito de liberdade, reduzida a moeda 
do jogo politiqueiro. Uma coisa que, valha a verdade, não 
diz nada à grande massa dos cidadãos, dispersa em outros 
valores, interesses, urgências e necessidades: desde logo, 
sob a pressão de pôr todos os dias, ao longo de toda uma 
vida, pão na mesa para a família, o que é muito difícil para 
mais de 20% dos portugueses que estão abaixo do limiar da 
pobreza. Mas há coisas que não valem tanto pelo que são, 
mas sobretudo pelo que significam ou podem significar. 
Esta querela da manifestação do 25 de Abril é uma delas. 
Porque joga com a liberdade. 

A data sofreu, necessariamente, a erosão do tempo. O 
mais importante, contudo, não é a data; é a liberdade! - que 

deverá ser sempre celebrada, mesmo que não haja uma 
data no calendário para a festejar. E é aqui que entra o 25 
de Abril, com uma dupla face, uma luminosa, outra perver-
sa: a luminosa é que, graças à Revolução de 74, até temos 
essa festividade institucionalizada no tecido sociocultural 
e político do país, como valor maior e irredutível; a face 
perversa é a redução da liberdade ao espaço do agir político, 
dominado pelos partidos, e sempre sob o peso ideológico 
dos tempos imediatos à Revolução de Abril. Fica só meia 
liberdade, seja na celebração, seja sobretudo no conteúdo.

De resto, algo de parecido aconteceu no âmbito eclesial, 
com a questão da liberdade extremamente associada à dis-
cussão entre a Teologia da Libertação e a Congregação para 
a Doutrina da Fé, culminando na Instrução “Sobre alguns 
aspetos da «teologia da Libertação»” assinada por Ratzin-
ger em 1984. Dois anos depois (1986), o mesmo Cardeal as-
sina uma nova Instrução, a “Libertatis Conscientia - sobre 

a liberdade cristã e a libertação” (LC), com 100 números 
doutrinais no estilo conciso e denso do então Prefeito da-
quela Congregação, mas o crivo ainda latente do conflito 
teológico e os sinais emergentes do desmoronamento do 
marxismo-leninismo retiraram amplitude e urgência à 
sua reflexão. Ficou só meia reflexão.

A questão é que a compreensão, reflexão e vivência da 
liberdade só por metade é em si mesmo uma deterioração 
da própria liberdade. Até porque persistem “condições de 
ordem económica, social, política e cultural que tornam 
impossível o seu pleno exercício” (cfr LC, n. 1) e avolumam-
-se outros empecilhos da atualidade, como, desde logo, o 
individualismo, a indiferença para com o bem comum e 
a escravidão desmedida ao “ter”. Será a contratempo, mas 
até mesmo por isso, não deixaria de ser interessante revi-
sitar a Libertatis Conscientia, libertos dos pós dos anos 80, e 
estudar a verdade por inteiro, na proposta cristã.
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Que não fique só meia liberdade

Conduzidos por três motivos concomitantes - Semana da Vocações que acabámos de celebrar, Dia de São José (1 de maio) 
em ano especial de São José e regresso às aulas presenciais depois do segundo confinamento da pandemia - fomos 
conversar com a Irmã Maria da Glória, da Congregação das Irmãs de São José de Cluny, cuja obra de referência na região 
de Coimbra é o Colégio Rainha Santa Isabel, mas cuja ação “é das mais polivalentes na Igreja”. > centrais

REUNIÃO PLENÁRIA DO COD DE COIMBRA
AGENDADA PARA 22 DE MAIO 
REUNIÃO COM TODOS OS COT
São os “comités organizadores territoriais”, 
uma estrutura absolutamente “essencial 
para que a JMJ chegue aos jovens, às 
famílias e às comunidades”. > Última

IRMÃS DE  
SÃO JOSÉ DE CLUNY

Uma das 
congregações 

mais polivalentes 
da Igreja

ANTONINO SILVA
 “O que já foi comunhão 

eufórica com a natureza é,  
nos dias de hoje, uma  

disforia com o castanho  
da terra coberto pelo 

monótono verde oliva, sem 
limites e sem horizontes”.

 > Última

FESTA DIOCESANA DAS FAMÍLIAS ! 9 DE MAIO
COM O DEBATE ‘FAMÍLIA COMO 
SACRAMENTO’ E EUCARISTIA
Em modalidade presencial (Arciprestado 
de Pombal) e online: debate com 3 casais 
de Pombal, às 15h; Eucaristia com o 
Bispo de Coimbra, às 16h. > Página 7
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Irmã Maria da Glória, gostaria 
de situar a nossa conversa 
sob três planos principais: o 
carisma da Congregação de 
São José de Cluny, lido à luz 
do Ano de São José, que creio 
ser o santo patrono das Irmãs, 
e, naturalmente, à luz de Ana 
Maria Javouhey, a fundadora; 
as vocações de consagração, 
no contexto do Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações 
que celebrámos no último 
domingo; e, naturalmente, a 
ação das Irmãs em Coimbra, 
nomeadamente através do 
Colégio Rainha Santa Isabel.
Comecemos pela Congregação. 
Como surge? Com que missão?

MARIA DA GLÓRIA
A Congregação foi fundada pela 
bem-aventurada Ana Maria Ja-
vouhey, nascida em 1779, 10 anos 
antes da revolução francesa. Ain-
da criança, no início da Revolu-
ção, dá-se conta de que as crian-
ças da sua terra ficaram sem 
qualquer apoio a nível de ensino 
e catequese. Viva como era, co-

meça a reuni-las para as ensinar 
a ler, escrever e contar; torna-se 
também a catequista do lugar. 
Presta já, assim, um serviço enor-
me à comunidade. Aos 19 anos, 
na presença da família, consa-
gra-se a Deus numa cerimónia 
íntima. A partir desta data, alar-
ga o seu apostolado animando as 
famílias na vivência da fé. Em 
tempos de Revolução os sacerdo-
tes são perseguidos. Cheia da co-
ragem e entusiasmo pelos Arau-
tos de Deus, acolhe e propicia aos 
sacerdotes a sua Missão de rea-
vivar a Fé. Com risco da própria 
vida acompanha-os, durante a 
noite, à cabeceira dos doentes e 
dos moribundos. É um início de 
vida cheio de audácia, marcado 
por forte dinamismo, certamen-
te muito acolhido por Deus, que 
a vai sempre gratificando inte-
riormente. Em 1806, numa certa 
abertura de Napoleão à Igreja, os 
Estatutos iniciais da nossa Con-
gregação foram assinados pelo 
próprio Napoleão! E a 12 de maio 
de 1807 realiza-se o sonho de Ana 
Maria com a fundação da Con-
gregação das Irmãs de São José. 

Portanto, diria que somos uma 
Congregação que teve logo desde 
o princípio este amparo da Igreja 
e do Estado. 

E em que medida é que a 
Congregação é in-formada 
pela espiritualidade São José?

Consta que a Ana Maria terá 
tido uma visão de crianças de 
todo o mundo a estender-lhe as 
mãos e de Santa Teresa a dizer-
-lhe “Eu serei uma das protetoras 
da tua Congregação”. Devido ao 
facto de Santa Teresa ter coloca-
do São José como Padroeiro das 
comunidades carmelitas que foi 
fundando, levou a nossa Funda-
dora a escolhê-lo também como 
Padroeiro da nossa Congregação. 
E assim se entregou a São José 
o cuidado da Congregação. Pos-
teriormente acrescentou-se de 
Cluny, por ser nesta cidade, que, 
na altura, era a sede da Casa Mãe 
da Congregação, assim como o 
principal noviciado.

O que aprendeu Ana Maria Ja-
vouhey com São José? Aprendeu 
com São José a dar a Deus uma 
resposta imediata! –“ Deus falou, 

será obedecido”, dizia ela com 
todo o vigor! Fosse para o que fos-
se, sem medo, revestida de uma 
força que era impensável sem 
ser divina! Sem medo, Ana Maria 
Javouhey vai abraçando todas as 
iniciativas de serviço aos outros. 
Pouco depois de ter fundado a 
Congregação, em Chalon-sur-
-Saône, vai para Paris, o centro 
da governação. Era uma jovem 
religiosa aldeã, sem conhecer lá 

ninguém, mas sem medo! É deste 
centro urbano que toda a difusão 
e toda a obra da Congregação se 
expande. Aqui se constata a gran-
de confiança em Deus, no segui-
mento de São José! Portanto, de 
São José recebemos a prontidão 
na resposta ao apelo de Deus, o 
trabalho humilde e silencioso, o 
fazer o Bem sem olhar a quem!. 
Ana Maria queria estar em toda a 
parte onde houvesse sofrimento 
e dor, bem a fazer. Para ela era 
fundamental acolher e servir 
positivamente todos os órfãos e 
pobres que ninguém queria. Ela 
dava e dava-se sem medida para 
os ajudar a sentirem-se amados 
por Deus e reconhecidos pela 
sociedade. 

Sei que a Congregação se 
expandiu rapidamente…
Verdade. Em Paris, Ana Maria 
inicia um método pedagógico 
que a torna rapidamente muito 
conhecida e solicitada pelas au-
toridades da Igreja, públicas e so-
ciais para que a Congregação se 
expanda pelo mundo: primeiro, 
para a ilha Francesa da Reunião; 

Nascida em Trás-os-Montes, foi para Angola aos 15 anos; consagrou-se na Congregação de São José de Cluny, já lá vão 60 anos, tanto 
quantos a sua ligação ao ensino, e está como Diretora Geral do Colégio Rainha Santa Isabel, de Coimbra, há 33 anos, 21 dos quais como 
Diretora Pedagógica. Formada em História, adquiriu múltiplas competências académicas e profissionais na pedagogia, gestão escolar e 
teologia. É a Irmã Maria da Glória, que nos fala da sua Congregação - carisma e ação - e dos segredos do sucesso do Colégio que dirige.

MARIA DA GLÓRIA CORDEIRO 

Socorrer, acolher, educar, 
assumir todas as franjas 
sociais com qualidade 

“O que aprendeu Ana 
Maria Javouhey 
com São José? 
A dar Deus uma 
resposta imediata! 
–“ Deus falou, 
será obedecido”, 
dizia ela com 
todo o vigor!  

29 DE ABRIL DE 2021

“As mães sabem que não basta dar filhos ao mundo, 
mas é preciso também dar um mundo aos filhos. 

Um mundo cheio de valores, de esperança e sonhos. 
As mães sabem que ser mãe não é ter, é ser.”

(Comissão Episcopal do Laicado e da Família, Dia da Mãe 2021)
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depois, Senegal; logo a seguir, 
América...; quando ela morre 
em 1851, já estávamos na Índia! 
A expansão é rápida porque a 
Congregação tem como objetivo 
assumir todas as franjas sociais 
que não eram assumidas por 
mais ninguém: socorrer, acolher, 
educar, fazer crescer todos aque-
les que a sociedade não acolhia. 
Mas a questão do ensino é mar-
cante, porque Ana Maria iniciou 
uma nova forma de fazer evoluir 
os educandos, tendo como prin-
cípio de ação, se assim podemos 
dizer, que aqueles que sabiam 
mais ensinassem aqueles que 
sabiam menos. Era um ensino 
peculiar naquela altura, porque 
era uma novidade, ainda que 
alguns governantes franceses o 
recusassem sob acusação de ter 
a influência de Inglaterra. Mas 
também havia muitas famílias 
abastadas que queriam este ensi-
no, e isso tornou a Congregação 
rapidamente conhecida. Portan-
to, foi esta inovação pedagógica 
que Ana Maria iniciou em Paris, 
que deu a possibilidade da Con-
gregação se expandir de imedia-
to. Mas como a Congregação nas-
ceu para cuidar dos mais pobres, 
no ensino tínhamos escolas pa-
gantes e escolas não pagantes. O 
dinheiro que as escolas pagantes 
recebiam, servia também para 
ajudar as outras escolas.

E noutros campos, para 
além do ensino?
Ana Maria não tinha fronteiras! 
Sempre acolheu todos os huma-
nos independentemente da sua 
cultura ou convicção cultural ou 
religiosa. Passou vários anos na 
África e nas Américas, onde o 
governo lhe confiou 500 escra-
vos para ela preparar para a li-
berdade, E, com esses escravos, 
a quem ela sempre deu a noção 
da sua grandíssima dignidade e 
do amor que Deus tinha por cada 
um, construiu cidades – o que fez 
com que eles se sentissem sem-
pre pessoas humanas tão capa-
zes quanto qualquer outra. 

Outro exemplo: enquanto este-
ve em Maná, passou pelas Ilhas 
de Salut para onde eram des-
pejados todos os leprosos; uma 
ilha insalubre onde era suposto 
eles morrerem mais depressa! 
Ela tão compassiva, conseguiu 
das autoridades a transferência 
dos mesmos para a Acarouany. A 
palavra de ordem dela era que a 
pessoa humana, criada à imagem 
e semelhança de Deus tinha de 
ser servida de acordo com a sua 
dignidade. Por isso, pediu às au-
toridades um lugar bem arejado, 
com água, que confiou às Irmãs, 
onde mandou plantar árvores 
para os leprosos terem sombra…  
De facto, a Congregação nasce 
para a educação e para o trata-
mento e cuidado de doentes, mas, 
a sua ação estende-se a todas as 
atividades: paroquiais, visitas do-
miciliárias, na área da saúde. Em 
Portugal já tivemos hospitais; na 
Índia e Angola temos irmãs mé-
dicas e hospitais. Há toda uma po-
livalência de ação, de acordo com 
as capacidades e potenciais que 
cada irmã tem.

Como está a Congregação 
em Portugal?
Em Portugal temos neste mo-
mento 20 comunidades espa-
lhadas por todo o país que se 
dedicam à infância e juventude 
(creches e pré-escolares); temos 
três colégios: Rainha Santa Isa-
bel, em Coimbra, Nossa Senho-
ra da Assunção, em Anadia, São 
Francisco de Xavier, em S. Mi-
guel, Açores. Na Madeira, temos 
a Escola Superior de Enferma-
gem e uma Creche e Pré-escolar.

Falemos das vocações de 
consagração, pelas quais 
rezámos na última semana…
Qual é a situação das Irmãs 
de São José de Cluny?
Na verdade, também nós não 
temos tido muitas vocações. Há 
uns dois anos professaram três 
irmãs, uma portuguesa, uma 
brasileira e outra moçambicana. 
Cada uma regressou ao seu país.

Mas, conhecendo as Irmãs, 
como poucos, a sensibilidade 
dos jovens, que perceção 
julga que os jovens de 
hoje têm das vocações de 
consagração religiosa?
Creio que não valorizam, não se 
deixam empolgar pelo chama-
mento do Senhor.

Dentro do conhecimento que 
temos dos jovens, não sentimos 
muito “o latejar”, o desejo de se 
entregarem a Deus em exclusi-
vidade. É curioso que os alunos 
facilmente se integram nas ati-
vidades promovidas por diferen-
tes núcleos, CUMN ou no Insti-
tuto Justiça e Paz…, integram-se 
como formandos e formadores 
dos mais novos. Mas esta de-
dicação exclusiva ao serviço de 
Deus - que é a entrega na vida 
religiosa - não se nota muito. 
Não sei porquê. Mesmo as voca-
ções que vamos tendo nascem 
doutro tipo de atividades, como 
encontros juvenis, mais do que 
das nossas escolas. Temos alu-
nos que são jovens de exceção a 
nível de presença na Igreja, de 
atividades a nível Pastoral, mas 
não parecem estar sensíveis 
para esta entrega exclusiva ao 
serviço do Senhor. 

De resto, dos alunos que pas-
saram no Colégio, temos hoje 
um padre jesuíta e um domini-
cano; estou a lembrar-me ainda 
de um outro sacerdote secular, 
mas já dos meus tempos de Tor-
res Novas.

Também dentro dessa 
proximidade com os jovens, 
pese a limitação que referiu de 
não estar tanto “no terreno”, 
quais seriam, na opinião 
da Irmã Maria da Glória, os 
valores fundamentais para um 
trabalho pastoral com jovens? 
Os princípios fundamentais são 
muito claros: um Amor profundo 
a Deus e ao próximo, um desejo 
de se dedicar ao anúncio deste 
grande Amor a todos os irmãos. 
Encontram-se logo no Géne-
sis, capítulo primeiro, versículo 
26: “Façamos o homem à nossa 
imagem e semelhança” - isto é, 
o princípio do respeito profundo 

pela dignidade da pessoa, consi-
derada como única, preciosa, in-
substituível, irrepetível e como 
imagem e semelhança de Deus! 
Esta capacidade de acolhimen-
to, de partilha de vida e de saber, 
de partilha também de dúvidas, 
para se ser devidamente escla-
recido! Por isso, nós, na nossa 
Casa, eliminamos a formação 
para a competição, e formamos 
para a colaboração. E, daí, outro 
princípio, que é o do serviço, o 
servir o outro. E à medida que os 
jovens vão tomando consciência 
desta grandíssima dignidade 
que os habita, cada vez querem 
saber mais para melhor servir a 
sociedade onde se vão integrar. 
Portanto, o cultivo da interiori-
dade, da dignidade, da capacida-
de de acolher o outro, do diálogo, 
do perdão, do considerar o outro 
como membro da sua própria 
família, do serviço, da fraterni-
dade universal. Em casa, no Co-
légio, na Paróquia… 

Ainda a partir da sensibilidade 
dos jovens, como lhe parece 
que são vistas as Jornadas 
Mundiais da Juventude 
que se aproximam? 
Sentimos que os nossos uni-
versitários (os nossos antigos 
alunos) estão a contribuir para 
participar, em pleno, nessas Jor-
nadas. Não querem ficar de fora, 
desse grande acontecimento. 
Alguns deles têm-nos feito che-
gar criações suas nesse espírito: 
ainda recentemente uma aluna 
me enviou uma via-sacra mu-
sicada por ela! Portanto, então 
cheiinhos de “fome” para parti-
cipar nestas Jornadas, com uma 
grande capacidade de criação, 
de inovação.... Mesmo os alunos 
mais novos do Colégio estão com 
muita vontade de integrar os 
grupos que possam vivenciar e 
preparar esse grande momento.

A marca identitária da 
Congregação em Coimbra 
é, evidentemente, o Colégio 
Rainha Santa Isabel, que 
sempre tem obtido resultados 
excelentes, seja nos rankings 
nacionais, seja em olimpíadas 
científicas, ou em atividades 
desportivas, culturais e 
artísticas. Onde reside o 
segredo deste sucesso? 
Nos princípios de colabora-
ção. No fundo, aqui no Colégio, 
acontece precisamente a mes-

ma coisa que Ana Maria inovou 
na educação: o cultivo da cola-
boração dos alunos, uns com os 
outros, e da colaboração entre 
docentes; não a competição. Foi 
uma das coisas que eu salientei 
muito em Nova Iorque. Como 
saberá, somos uma escola da 
UNESCO, com as suas exigên-
cias, e somos uma escola do 
Conselho da Europa, também 
com as suas exigências, e fomos 
concretamente convidados pela 
OIEC, Roma, a apresentar o nos-
so projeto no grande Congresso 
Mundial das Escolas Católicas 
em Nova Iorque (5 a 8 de junho 
de 2019, com conclusão na ONU). 
A colaboração foi uma das coi-
sas que lá sublinhei muito. E es-
tamos a formar os professores 
nesse sentido, com muito pro-
veito: os docentes desta Casa es-
tão organizados em sete grupos 
e têm todas as semanas, siste-
maticamente, uma sessão de 
reflexão/formação sobre Bíblia, 
os documentos da Igreja, a ação 
e o testemunho da nossa fun-
dadora, o Carisma da Congrega-
ção, o espólio documental de 214 
anos de educação no terreno, os 
direitos humanos… 

Depois, o segredo está no en-
tusiasmo pela ação divina e 
pela Missão que Deus confia a 
cada um: à medida que as pes-
soas vão tomando consciência 
de que Deus está presente e que 
tem de ser servido com quali-
dade, então todos tentam servir 
com qualidade. Isto é muito vi-
sível aqui em Casa. É a qualida-
de que está nesses prémios que 
referiu: no bailado, por exem-
plo, fomos classificados para 
participar no Concurso Mundial 
de Vancouver em 2008: levamos 
três coreografias e trouxemos 
duas medalhas de ouro e uma 
de prata! E nunca mais deixa-
mos de ter muitas medalhas de 
ouro nestes concursos interna-
cionais ou mundiais.

O mesmo nos concursos de 
carácter científico: os alunos 
trabalham; os professores in-
centivam muito, dão muito 
acompanhamento. Esta é uma 
escola com muito dinamis-
mo que advém do Carisma da 
Congregação. 

Como deram a volta 
à pandemia?
Muito simplesmente, com a 
total disponibilidade de pro-
fessores e de alunos para con-
tinuarem online exatamente o 
mesmo horário que teriam pre-
sencialmente, do Pré-escolar ao 
Secundário. E houve um desen-
volvimento extraordinário de 
competências a este nível, tanto 
de professores como de alunos. 
Novamente: foi uma colabora-
ção espantosa! As famílias tam-
bém foram maravilhosas!

Que formação religiosa 
proporciona o Colégio?
Facultamos a catequese, mas a 
opção é sempre das famílias, 
porque temos muitas famílias 
que têm os filhos na catequese 
paroquial, bem como noutras 
atividades que aqui não temos, 
como o escutismo, os acólitos, a 
participação nos grupos corais... 
Eu apoio muito esta integração 
dos nossos educandos nas ativi-
dades paroquiais e diocesanas. 

Mas acentuamos muito a 
formação cristã do educando. 
Para além das aulas de EMRC 
temos muitas celebrações de 
caráter vivencial e formativo. 
Por exemplo, temos a ativida-
de designada “Uma hora com 
Jesus”, uma para cada ano, já 
desde o Pré-escolar. É uma hora 
de adoração ao Santíssimo Sa-
cramento que começa no mês 
de setembro durante a noite 
(das 21h às 22h), organizada 
pelos alunos em conjunto com 
os professores. É das ativida-
des que mais prende os alunos 
ao Colégio. As famílias também 
são convidadas a participar. 
Como são eles que organizam, 
que escrevem os textos, dá-lhes 
muita autonomia, uma alegria 
muito grande e é o que mais la-
mentam quando saem do Colé-
gio para a Faculdade, não pode-
rem continuar a sua hora com 
Jesus. Mas, depois, replicam-na 
onde estão. 

Permita-me regressar a 
Ana Maria Javouhey. 
Em que fase está o seu 
processo de canonização, 
posto que já é Beata 
desde 1950? 
Estamos precisamente, na Con-
gregação, a realizar um ano 
mundial de oração para a ca-
nonização da nossa Fundadora! 
Mundial, no sentido do envolvi-
mento de todas as nossas comu-
nidades, não só as religiosas, 
como também as educativas e 
as comunidades de trabalho, 
porque a nossa ação irradia-se 
em muitas frentes: segundo a 
Congregação para a Causa dos 
Santos, somos uma das con-
gregações mais polivalentes da 
Igreja. Nesta polivalência cabe 
também a oração, pois, como 
dizia Ana Maria, “uma Irmã de 
São José de Cluny deve ser re-
vestida de carmelita”! Por isso, 
na oração, aguardamos serena-
mente a Santa Vontade de Deus. 
Continuamos a aguardar que 
se concretize a canonização o 
mais rápido possível.

“Aqui no Colégio, 
acontece 
precisamente a 
mesma coisa que 
Ana Maria inovou 
na educação: 
o cultivo da 
colaboração dos 
alunos, uns com 
os outros, e da 
colaboração entre 
docentes; não a 
competição.

“Os princípios 
fundamentais são 
muito claros: um 
Amor profundo a 
Deus e ao próximo, 
um desejo de se 
dedicar ao anúncio 
deste grande Amor 
a todos os irmãos.
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“Estou muito triste com a tragédia que mais uma vez aconteceu no 
Mediterrâneo. Cento e trinta migrantes morreram no mar. Eles são 
pessoas, são vidas humanas. Rezemos por esses irmãos e irmãs e 
por tantos que continuam a morrer nessas viagens dramáticas.”
(Papa Francisco, Twitter, 25 de abril)


