
A Flor traduz 
a Alma, 
provém da 
Semente e 
revela o que 
de mais 
Nobre existe 
em toda a 
realidade 

A Flor traduz 
a Alma, 
provém da 
Semente e 
revela o que 
de mais 
Nobre existe 
em toda a 
realidade 

A Flor  é
uma 
etapa de 
um infinito 
de flores

A Flor  é
uma 
etapa de 
um infinito 
de flores

Contemplar a Flor e o Processo que lhe deu 
existência é enaltecer O Criador 

Contemplar a Flor e o Processo que lhe deu 
existência é enaltecer O Criador 



“Lá vem a Nau 
Catrineta que 
tem muito que 
contar…

Sim, sentem-se 
agora senhores 
p’ra ouvir 
estórias
d’encantar…



Com a saudade 
da ausência e a 
certeza do 
reencontro, 
trago-vos os pais, 
aqueles que o Pai 
designou como 
transmissores da 
Vida e 
agricultores do 
Crescimento



E o projecto 
tornou-se 
Homem.

E, em 2 de 
Setembro de 
1931, o Homem 
nasceu 



Recebeu o 
Baptismo 1 mês e 
12 dias depois de 
nascer



Brincou, Saltou, Correu, Chorou, 
Fugiu, Traquinou, e outras coisas 
que aqui se não devem dizer… mas 
tudo isto, por aqui….

Na Na MaljogaMaljoga
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não para a selecção nacional, 
mas para o Seminário do 
Gavião, Seminário de 
Nossa Senhora da Conceição



Em 1943, foi convocado…
não para a selecção nacional, 
mas para o Seminário do 
Gavião, Seminário de Nª
Senhora da Conceição



Seminário do Gavião, Seminário de Nª Senhora da Conceição



Seminário do Gavião
Onde ficou até ao 3º Ano



Frequentou o Seminário 
de S. José, em Alcains, do 
4º ao 8º Ano. 

Aqui Filosofia….



Aqui manifestou-se a dimensão desportiva. Embora sem rede 
jogava-se Voleibol. Só o equipamento não era Nike, mas o 

atleta… de 1ª.



A Família, o ninho, 
continuava a ser aquele 
refúgio especial, em que o 
coração se aquece 
mesmo com as 
intempéries da juventude.

As irmãs, a Avó o tio José
Martins Cardoso, 
Sacerdote.



A linda Terra de Marvão 
teve o ensejo de o 
albergar durante os 9º, 
10º e 11º Anos. 

O Seminário Provisório de 
Marvão, foi a sua Tenda. 

Aqui conheceu melhor, 
Platão, Socrates e outros 
Sofistas… enfim, viu-se 
grego…. Falamos de 
Filosofia, claro…



No Seminário Maior de Portalegre, o Seminário do Coração de Maria 
concluiu-se a formação em Teologia e aí recebeu o Sacramento da 
Ordem. Estávamos no Ano da Graça de 1956.



Mas foi também aqui que muitos outros dotes 
despontaram… tudo para a Glória do Reino, 
claro está..



Mesmo assim sempre sobrava tempo para um 
saltinho à sua Maljoga para ajudar na debulha 
com as suas três meninas. Sim, ele andou 
metido com as enfermeiras…



O cabeção ficava-lhe bem… e a família, 
ainda melhor.



Segundo reza a história o fotógrafo não tinha 
mãos a medir. A Teologia sentia-se-lhes a 
emanar do olhar, do movimento e do coração. 
Conhecer um pouco mais a Deus transforma-
-nos, de facto…



O Diaconado e o finalista de Teologia

Portalegre 1956



E ainda há quem diga 
que só em Coimbra há
belos estudantes…

Em Portalegre e a 

terminar o Curso de 

Teologia….



A nossa alegria vem do 
Senhor…

Mas vem também das 
maravilhas que Ele 
opera em nós, através 
daqueles que dedicam a 
vida ao serviço do Reino 
e dos Irmãos. 

O Presbítero António 
Martins Cardoso.

1956



Entre 1956 e 1964, exerceu o Ministério, na formação de 
novos sacerdotes, leccionando no Seminário de Nossa 
Senhora da Conceição…
O bom filho à casa torna…



E aqui ensinou e espalhou a Fé, enquanto Professor…



Sempre no Coração dos Jovens, com os Jovens e para os Jovens.



O Portalegrense F.C., e ainda tentou comprar os seus serviços, 
mas o contrato que o unia esta equipa, era demasiado forte …



Mas o Seminário 
iria sofrer uma 
baixa (embora 
temporária…)

Estava na hora 
de partilhar a 
vida e 
experimentar 
novas 
Sementeiras…



Entre 1964 e 1966, experimentou o que é ser Prior de 
uma Paróquia… em Ortiga.



É nomeado Vice-Reitor do Seminário em que tinha iniciado a sua 
formação e onde havia sido professor. Aí permanece de 1966 a 1970.

Seminário do Gavião



Seminário Nossa Senhora da Conceição
Gavião



Em 1970, veio para Lisboa, mais concretamente para a 
Praia dos Reis, Algés, com o propósito de descansar…

Sorte a nossa…

http://groups.msn.com/clubedaMyllinha


Entrou de imediato ao Serviço, na Paróquia de Cristo Rei, 
cujo Pároco, o saudoso Padre Escudeiro, implorou ajuda



Para garantir a sua subsistência começou a dar aulas de 
Moral.  Entre 1970 e 1980, leccionou no Liceu Camões, na 
Escola Francisco de Arruda, Tomás Ribeiro e Bartolomeu 
Dias.





Os Jovens são a Alma do seu Sacerdócio …



Leccionou Português e Estudos Sociais nas Escolas 
Preparatórias de Miraflores e Barbosa du Bocage.

Completou o Curso Superior de Literaturas Modernas na 
Faculdade de Letras de Lisboa.

Frequentou o estágio de formação profissional para 
Professores, na Escola Rainha D. Leonor (1982 a 1984)

Leccionou Língua Portuguesa e Latim nas Escolas 
Secundárias de Belém-Algés, Rainha D. Amélia e 
Miraflores.

Na Paróquia, assumiu a responsabilidade Pastoral da 
Catequese, dos jovens Mensageiros da Vida e dos jovens 
do Movimento Shalom



Enquanto assistente eclesial do Movimento 
Shalom, faz o seu Encontro Inicial em Março de 
1979 e a partir daí participa em cerca de 15 
encontros com mais de 500 jovens, não só em 
Algés como noutras localidades.
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Em Fátima em peregrinação com a Catequese







Alimentando a nossa Fé, 
estimulando o nosso 
compromisso, reforçando 
o sentido de Comunidade.

Depois do Almoço 
Catequese; Mensageiros 
da Vida; Shalom…

Enfim um tempo de intenso 
trabalho apostólico, cujos 
frutos são incontáveis e 
cujas repercussões são 
infinitas. 

São assim as flores…



Baptizou bastantes…



Pregou de forma 
destemida

Interpelou as 
consciências

Baptizou …



Elevou-nos, e fez-nos ver o Mundo de uma 
perspectiva nova



Partilhou ideais e entusiasmou os 
desanimados…



Viveu e partilhou a alegria dos 25 Anos de 
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Riu, fez Poesia, e 
até partiu o Bolo…

Mas fez mais que 
partir… Repartiu 
Valores, Energias 
e Sonhos…



Em Paris ignorou o 
trânsito e tirou fotos 
que se fartou.



Em Quarteira foi a 
Banhos… mas a 
praia cansa… é
como a Vida afinal…



Descansou e 
ensinou que 
descansar é
cuidar do Templo 
em que Deus 
habita



Fez do Amor, a 
Seiva de Infinito e 
contagiou outras 
sementes…



Vibrou com o seu Futebol … e…



…. Chegou a ser convocado… mas…



… Nem o equipamento o convenceu.



Como dizia, pregou de forma destemida !



E quando 
pensava que 
o 
campeonato 
teria 
terminado,…

Lá surgiu o 
Vento 
Incessante
que o 
chamou a 
voos 
inesperados.



João Paulo II, em 
1982, iniciou a obra 
que o nosso 
P.e Cardoso iria 
continuar.

No Centro João Paulo II, em Fátima residem 
195 pessoas portadoras de deficiência 
Profunda, cujo cuidado espiritual está à sua 
responsabilidade.





No Centro João Paulo II, a imagem de Cristo tem as 
mãos que simbolizam o sofrimento de quem lá vive



No Centro João Paulo II, a 
pregação é sinal da 
proximidade de Deus com 
os seus filhos.



E vou continuar…

Ora Essa !


