
..:: Sessão X  (16 de novembro)  

Diálogo e incarnação: Duas figuras da Igreja do Porto  

(Narciso Rodrigues e Albino Moreira)  

| Arlindo Magalhães da Cunha (CEHR-UCP); José Maria Pacheco Gonçalves (PUG); Manuel António Ribeiro (FLUP)   

..:: Resumo 

 O professor de Direito na Universidade de Tubinga, depois de História da Igreja, e finalmente de Eclesiologia — 

Johann Adam Möhler (1796-1838) —, abandonou a racionalidade e reparou que entre o mistério de Cristo e a Igreja 

havia uma analogia. Estávamos no alvor da revolução industrial e do pauperismo do séc. XIX.   

 Que tinha a Igreja a ver com tudo isto? Marx tardava ainda um pouco. A “Teologia da Incarnação” ainda mais. 

Mas, ao jeito daquele “que era de condição divina … mas tomou a de servo … e se rebaixou a si mesmo” (Fl 2,6-8), 

lentamente, é verdade, tudo mudou, e a Igreja deixou de ser uma grandiosa instituição para se entender como um 

mistério. (Arlindo Magalhães da Cunha) 

 

 Um percurso pelas várias etapas da vida do Dr. Narciso Rodrigues, captado através das conversas e do convívio 

com o biografado. Assinalam-se as influências do seu meio familiar, particularmente do seu pai, um dos grandes 

animadores do Círculo Católico do Porto, militante cristão ativo no movimento operário dos inícios do século XX, com 

intervenções em comícios e com colaboração em jornais. Sublinham-se outras circunstâncias que contribuíram para 

modelar o seu perfil de cidadão e de padre: o seu longo convívio e trabalho com jovens dos meios populares; o seu 

fascínio por figuras carismáticas que valorizaram o rosto de uma Igreja pobre com os pobres; o seu ministério como 

assistente da Ação Católica Operária e como professor e diretor espiritual da geração de seminaristas e de padres que 

se seguiu ao Vaticano II; o seu contacto com figuras académicas e políticas empenhadas na abertura da Igreja à 

sociedade.  (Manuel António da Silva Ribeiro) 

 

 Falecido improvisamente com 43 anos de idade, a memória do Dr. Albino de Carvalho Moreira (1935-1973) diluiu

-se no tempo. Mas tem sido difícil encontrar documentação sobre a sua atividade de professor de Teologia, Superior e 

Reitor do Seminário Maior (1964-1972): apenas algumas cartas e pouco mais. O mesmo se diga do trabalho realizado já 

na preparação da tese de doutoramento em que trabalhou na Alemanha e depois em Lisboa. Pouco se sabe de um seu 

projeto pastoral, intensamente acalentado, de uma Casa de Oração, Centro de Espiritualidade ou Serviço Eclesial de 

Espiritualidade. (José Maria Pacheco Gonçalves) 
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