
«Tinha de ressuscitar» 
As mensagens são muitas e todas elas de rara intensi-
dade. A chamada Semana Maior do ano, que acabamos 
de viver, revela-nos o melhor e também o pior do ser 

humano, quando 
este se olha e se 
projecta no Jesus do 
Calvário. E como o 
coração não gosta 
de parar no Calvá-
rio, eis que somos 
sempre atirados 
para a frente, para 
o pós-calvário, hoje 
certo para quem 
crê e que se traduz 
em ressurreição, em 
triunfo da vida so-
bre a morte.
Entendemos bem 
a fragilidade dos 
apóstolos, incapa-
zes de entender ou 
de estar à altura dos 

acontecimentos, apesar de conhecerem bem o Mestre, 
os seus gestos e sinais e o «reino de Deus» para onde 
Ele sempre apontava. Se estivéssemos no lugar deles, 
estaríamos mais seguros? Provavelmente fugiríamos 
também de Jerusalém, a cidade da morte do Mestre, 
assunto para «esquecer», e desejaríamos que tudo vol-
tasse atrás e que não passasse de um sonho. Pedro é o pregador ousado, sem medo, capaz de dizer de frente aos judeus que 
mataram um inocente. Mas Deus ressuscitou-o. Ou seja, desafiaram Deus e Deus aceitou o desafio: livrou o seu Filho da morte 
que os homens lhe provocaram. Continua-se o mesmo refrão da Encarnação do Verbo: é obra de Deus e não dos homens. Estes 
fazem mortes e Deus responde às mortes dos homens com Vida Nova.
Vale a pena voltar sempre aos textos dos evangelhos, que nos convidam a olhar para as Escrituras, segundo as quais «Ele tinha 
de ressuscitar dos mortos», como que dizendo que a ressurreição dos mortos, impossível para os homens, é «natural» para Deus. 
É o mesmo amor de Deus em acção seja na Encarnação do Verbo, que celebramos no Natal, seja na Ressurreição de Jesus, que 
agora celebramos na Páscoa. 
Custou aos discípulos entender a obra de Deus. O Calvário deixou-os derrotados para sempre. Mas a manhã de Páscoa tudo 

transformou. 
Também a nós custa enten-
der Deus. Mas a vida, nos seus 
dramas quotidianos, precisa 
de Deus e aponta para Deus. A 
Igreja, por sua vez, leva-nos pela 
mão ao encontro das Escrituras, 
onde poderemos entrar na lógi-
ca de Deus, a do amor sem ex-
clusão, sempre gerador de Vida 
Nova sobre os túmulos para 
onde queremos enviar Cristo. 
Não será já tempo de acreditar 
e agir a partir de um Cristo Vivo 
e actuante na nossa História e 
não falar de cristos sepultados 
na História? 

O Prior - P. Abílio Cardoso
Tiragem semanal: 800 ex.
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UM OLHAR OUTRO 
Sou Padre. Já lá vão quase 44 anos. 
Na Semana Santa de cada ano, a quinta-feira é dia especial 
de tomar consciência da vida e missão, para a qual fui es-
colhido. Aceitando que fui eleito, fui chamado - Deus sabe 
porquê e eu não o sei, apenas procurei e procuro continuar 
a  responder - olho para trás e dou graças a Deus. É como 
padre que vivo e que quero viver. Mesmo que, no dia a dia, 
o ser padre provoque apreciações diversificadas.
No olhar «sociológico» para onde somos constantemente 
«empurrados», reconhecemos uma enorme evolução no «o- 
lhar» para a vida do padre. Hoje muito menos considerado 
socialmente do que outrora, apesar disso e até por causa 
disso, ganhámos em força testemunhal e autenticidade 
evangélica. Diria até ao martírio, como sempre aconteceu 
ao longo da história, em contextos tão díspares mas sempre 
marcados pelo que o Mestre anunciara: «estais no mundo 
mas não sois do mundo».
Não vão longe os tempos - honestamente todos temos 
fortes razões para o reconhecer - em que o padre ocupa-
va um lugar de destaque na sociedade, era respeitado pela 
função que exercia e era dado adquirido que as comuni-
dades viviam à volra da igreja e do seu adro, sendo o pa-
dre a primeira figura da aldeia, bem mais considerada que 
qualquer outra figura. Tudo isso mudou e não faltam aná-
lises e conclusões, sempre situadas e marcadas por posições 
muito personalizadas. Convém sempre ir à História para 
percebermos as evoluções e os seus ritmos para concluir-
mos, no hoje, como se mantém ou não o essencial do ser 
padre: o Homem da Palavra e da acção situado no meio das 
situações humanas para a todos propor o sentido de Deus.
O Papa Francisco lembrou há tempos, e bem, que tínha-
mos de nos habituar a considerar as fragilidades humanas 
e mesmo os pecados e até crimes nos homens e mulheres 
da Igreja como algo natural, tal como Pedro e os restantes 
apóstolos, os primeiros enviados em missão, não eram per-
feitos e foram escolhidos pelo Mestre no quadro de infide- 
lidades e pecados.
Um pouco «à força», o chamamentto universal à santidade 
acaba por impor-se a partir da humilhação de pessoas ou- 
trora tidas como impecáveis e santas. Parece que custa a 
aprender que estamos todos no mesmo nível diante do 
Deus Santo e que a obrigação de um agir honesto e digno 
diante de Deus atinge a todos. O próprio Sínodo, em curso 
na Igreja, não podia deixar de o ter em conta, até porque o 
agir sinodal que se pretende parte da igual dignidade de to-
dos os membros da Igreja. Sabemos como, na ordem do agir 
pastoral, é difícil o compromisso porque a Igreja é ainda 
olhada como de alguns apenas e não de todos os batizados, 
ou como de padres e de leigos separados, ou mesmo como 
«os que mandam» diante «dos que obedecem».
Nos desabafos entre nós, os padres, nota-se uma sensação 
de impotência diante do «sistema», que «tritura» cada vez 
mais as pessoas, de modo que muitos caem no desânimo, 
mesmo jovens, sempre sobrecarregados de trabalho pasto-
ral, sendo-lhes exigido responder a tudo, mesmo que sem 
condições humanas mínimas. Basta olhar para o «sistema» 
actual: um padre é «arrumado» por cansaço, desânimo ou 
por falta de condições de saúde... ou até morre, jovem ou 
velhinho, e o vizinho terá de assumir todos os encargos que 
lhe eram atribuídos. E nunca se pede ao povo que simples-
mente compreenda que terá de fazer sacrifícios e que muita 
coisa a que estava habituado terá de «cair». Porque se há-de 
pedir sacrifícios apenas aos padres e não aos paroquianos? 
E não será esta maneira de proceder infantilizadora? E não 
deveremos gastar as poucas forças que restam em preparar 
o futuro, formando as pessoas para novas responsabilidades?

P. Abílio Cardoso

- A 31 de Agosto de 1980 partiu para Roma uma pere-
grinação de 37 barcelenses, acompanhados por Mon-
senhor Alberto da Rocha Martins, e pelo P. José Adílio 
de Macedo. Esta peregrinação visitou Roma, Florença, 
Assis, Pádua, Veneza e Milão. Regressaram no dia 7 
de Setembro de 1980.

COMPASSO PASCAL NA CIDADE
Depois de passar pelas várias instituições da cidade, da parte da manhã, a anunciar a 
Ressurreição de Jesus, o Prior, presidindo a um único Compasso, passará por algumas 
ruas da cidade, dirigindo-se aos grupos de vizinhos que se concentram para louvores 
ao Ressuscitado. A ordem da sua passagem é a seguinte:

• 15.10: Largo Fonte de Baixo
• 15.20: Rua Barjona de Freitas
• 15.30: Largo Martins Lima
• 15.45: Travessa António Fogaça
• 16.00: Urbanização São José
• 16.15: Largo do Bonfim
• 16.30: Campo Camilo Castelo Branco

O Prior convida à concentração no Senhor da Cruz pelas 18.00, seguindo-se a Visita 
ao Município. A Missa das 19.00 na Igreja Matriz encerrará o Dia. Nessa missa será 
entregue a Cruz Pascal que visitará 50 famílias ao longo de todo o tempo pascal até ao 
dia de Pentecostes, a 5 de Junho.

• 16.45: Rua Irmã São Romão
• 17.00: Campo 25 Abril
• 17.15: Edifício Barcelense
• 17.30: Rotunda Motard
• 17.45: Rua José A. P. P. Machado
• 18.00: João Paulo II
• 18.15: Largo da Porta Nova

PáSCOA 2022
Sangra o coração. Hoje e sempre.
O teu e o meu, o de toda a Humanidade.
Impõe-se-nos uma História carregada de guerras
Mas o grito do coração pela paz não se abafa nunca.
Naquela criança órfã e abandonada
Naquele idoso sem forças para abandonar o seu lar
Naquele soldado atirado para a frente de batalha
Naquela maternidade destruída
Naquelas trincheiras abertas para valas de «anónimos»
É toda a Humanidade que se avilta.
É o horto das oliveiras onde Cristo agoniza.
É o pretório de Pilatos onde os direitos humanos se negam.
É o calvário que Jesus percorre no século XXI.
É o túmulo em espera da Boa Notícia, julgada impossível.
É o silêncio que rasga os céus à procura de ressurreição.
Mísseis, destruição, morte… falarão eles mais alto?
Mãos dadas ou corações de pedra … que escolhemos nós?
Edifícios pintados de morte ou ruas floridas de ressurreição?
À mesa da fraternidade ou em negociatas com bombas apontadas?
Estradas entupidas de fugas ou caravanas de coragem e ajuda?
Com Maria junto à Cruz está toda a Humanidade em espera:
A vida vence a morte; a paz vence a guerra. Aleluia!

Votos de uma santa Páscoa do Prior – P. Abílio Cardoso

TERRA 
SANTA

Finalmente, após 
dois anos de 
pandemia, po-
demos retomar 
as peregrinações 
na terra de Jesus. 
A próxima será 
de 16 a 24 de 
Agosto, ao preço 
de 1780 euros 
(tudo incluído). 
O programa está 
disponível no 
Cartório e pode 
ser pedido via 
email.
As inscrições es-
tão já em curso, 
com um sinal de 
780 euros.

RESSUSCITOU O SENHOR
Na sua dor os homens encontraram
Uma pura semente de alegria,
O segredo da vida e da esperança:
Ressuscitou o Senhor!
Os que choravam cessarão o pranto,
Brilhará novo Sol nos corações,
Pode o homem cantar o seu triunfo:
Ressuscitou o Senhor!
Os que nos duros campos trabalharam
Voltarão entre vozes de alegria,
Erguendo ao alto os frutos da colheita:
Ressuscitou o Senhor!
Já ninguém viverá sem luz da fé,
Já ninguém morrerá sem esperança;
O que crê em Jesus venceu a morte:
Ressuscitou o Senhor!
Louvemos a Deus Pai eternamente
E cantemos a glória de seu Filho
Com o Espírito Santo que nos ama:
Ressuscitou o Senhor!

(Liturgia das Horas, Hino de Vésperas do tempo Pascal)

«ENCONTROS DO CESM» * 2022- Retomam-se na 
próxima 4ª Feira, dia 20 de abril com a temática deste módulo 
3 – «LAUDATO SÍ - O DESAFIO DA ECOLOGIA INTEGRAL».
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

SEGUNDA, 18 - Leituras: At 2, 14. 22-33
          Mt 28, 2-8-15

09.00 (Senhor da Cruz): José Gonçalves Duarte e familiares
15.30 (Terço): Jorge Martins da Silva Correia
19.00 (Matriz): Maria Cândida Barbosa da Costa

TERÇA, 19 - Leituras: At 2, 36-41
               Jo 20, 11-18

09.00 (Senhor da Cruz): José Daniel Pereira
19.00 (Matriz): Paula M.ª Correia Pedras Vasconcelos do Vale

QUARTA, 20 - Leituras: At 3, 1-10
       Lc 24, 13-35

09.00 (Senhor da Cruz): Arlindo Manuel Silva Moreira
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Ana Palmira Gomes e filhos
19.00 (Matriz): Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filhos

QUINTA, 21 - Leituras: At 3, 11-26
     Lc 24, 35-48

08.00 (São José): Firmino Bezerra Barbosa
09.00 (Senhor da Cruz): José Narciso Costa Alves
15.30 (Terço): Família de Maria Gomes
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves (aniv. nasc.)
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filhos Manuel e José
- Manuel Vieira Antunes (aniv.)
- Pais e familiares de Maria Manuela Relho

SExTA, 22 - Leituras: At 4, 1-12
              Jo 21, 1-14

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Pelas almas do Purgatório
- Joaquim Pinto de Azevedo, pais e sogros
- Dulcínio Linhares de Sousa e esposa M.ª do Céu Fernandes
- Joaquim Abilheira
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (Matriz): Francisco Isolino Amaral Arantes

SáBADO, 23 - Leituras: At 4, 13-21
       Mc 16, 9-15

09.00 (Senhor da Cruz): António do Vale Oliveira (6º aniv.)
17.30 (São José): Rui Nuno Silva Loureiro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria da Conceição de Sousa Pinto Martins
- João Cruz da Costa e esposa Maria Rosa Ferreira
- Manuel Pereira Sousa Monteiro, esposa M.ª Amélia e família
- Francisco Ferreira Cardoso e Maria Lurdes Ferreira Cardoso
- Maria do Carmo de Sousa Faria
- Maria Carminda Ferreira Gomes Costa
- Belmiro da Silva Martins

DOMINGO, 24 - II DA PáSCOA
 Leituras: At 5, 12-16
   Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
   Jo 20, 19-31

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): João Pereira Jardim e pais
19.00 (Matriz): Pelos Benfeitores da Paróquia

Enviai, Senhor, o vosso Espírito
e renovai a face da terra

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é dis-
tribuído gratuitamente. 

- Família n.º 310 - 10,00
- Família n.º 586 - 10,00
- Anónimo - 25,00
- Família n.º 201 - 100,00

TOTAL DA SEMANA - 145,00

A transportar: 28.379,75 euros
Despesas até agora: 36.797.60

ESTANDARTE DA PáSCOA - Lem-
bra-se às pessoas que quiseram assi-
nalar a Quaresma com um estandarte 
de dupla face que é altura de o volta- 
rem para a face branca, a cor festiva da 
Páscoa.

REINÍCIO DA CATEQUESE - No pró- 
ximo sábado e domingo retomam-se 
as sessões de catequese das crianças e 
adolescentes, interrompidas ontem e hoje.

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA - A 
equipa terá a sua reunião mensal nas 
salas de catequese no próximo sábado 
às 16.30, seguida de acolhimento aos 
carenciados.

FESTA DO PAI NOSSO - As crianças 
do 2º ano de catequese vão celebrar no 
próximo domingo a Festa do Pai Nosso.

LIMPEZA DA IGREJA MATRIZ - Na 
sequência da reunião havida, foram 
constituídos dois grupos de limpeza da 
Igreja Matriz, a partir de voluntários. 
Serão dinamizados por Alice Fitas (aos 
sábados às 8.00) e Teresa Carreiras (às 
quartas às 15.00).
Em breve reuniremos o grupo dos Ze-
ladores dos altares, para novas orien-
tações.

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Querem contrair matrimónio:
MANUEL ANTóNIO PEREIRA DIAS, de 
44 anos, filho de António Pinto Dias e 
de Maria Ana Cunha Pereira, residente 
em Barcelos, com GLEIZIANE MORAES 
TEODORO, de 38 anos, filha de Sebas-
tião Teodoro e de Beatriz Moraes Teo-
doro, residente em Barcelos.

MIGUEL FERREIRA DA CUNHA POEIRA, 
de 28 anos, filho de António Manuel 
Teixeira Poeira e de Maria de Lurdes 
Ferreira da Cunha, residente em Fonte 
Coberta - Barcelos, com ANA PAULA 
CARAVANA PEREIRA CARVOEIRO, de 
28 anos, filha de Joaquim Caseiro Car-
voeiro e de Maria Teresa Caravana Pe-
reira Carvoeiro, residente em Barcelos. 
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao Ordinário 
do lugar, antes da celebração do matrimónio, os impedimentos 
de que, porventura, tenham conhecimento» (Cânone 1069).

MÊS DE MARIA NA IGREJA MATRIZ
À semelhança dos anos anteriores, a devoção mariana no mês de Maio será 
confiada aos diversos grupos, que se encarregarão da recitação do Terço, 
das 18.15 às 19.00, antes da Missa. Ao terminar a Missa haverá uma breve 
homenagem das crianças da catequese a Nossa Senhora, a cargo dos cate-
quistas. Começaremos  no dia 9, após as festas das Cruzes:

• Segunda-feira - Equipa de Pastoral Familiar
• Terça - Equipa Sócio-caritativa
• Quarta - LOC/MTC
• Quinta - Leitores
• Sexta - Confraria das Almas
• Sábado - Irmandade de Santa Maria Maior
• Domingo - Confraria do Santíssimo Sacramento

A Semana da Vida, que ocorre  de 8 a 15, confia-se à equipa de Pastoral 
Familiar e ao 8º ano de catequese, em colaboração com o grupo indicado 
para cada dia. O final do mês será assinalado no dia 31 com a procissão de 
velas, aprovado que foi já o seu trajecto pela PSP, e que sairá da Capela de 
S. José, passando pela centro da Urbanização, Benfeito, Irmã São Romão, 
Largo dos Capuchinhos, Campo da República, Av. Dr. J.A.P.P. Machado até 
ao Museu de Olaria e, deste, em direção à Igreja Matriz.

A ÚLTIMA PALAVRA DA MINHA MãE
1.É bem possível que só estivéssemos os dois quando eu 
cheguei a este mundo. E, providencialmente, apenas os 
dois estávamos quando ela deixou este mundo.
2. Foi minha Mãe a primeira pessoa a olhar para mim, a 
falar-me e a ouvir-me. Havia de ser eu a última pessoa a 
olhar para a minha Mãe, a falar-lhe e a ouvi-la.
3. Não tenho dúvidas de que uma das primeiras palavras 
— senão a primeira — que ouvi de minha Mãe foi «Deus».
E tenho bem presente que a última palavra que dos seus 
lábios me chegou foi «ámen». Que, naquele momento, 
teve um sentido espantosamente literal.
4. Acabáramos de recitar o Ângelus. Tendo suplicado pelo 
eterno descanso dos que já partiram — «Descansem em 
paz» —, minha Mãe concluiu: «Ámen». Mal imaginava 
que, dali a menos de duas horas, também ela ( já) estava a
«descansar». Em paz.
5. Aquele «ámen» era mesmo «Assim seja», «Assim se 
faça» ou até «Também espero por isso», como alguns 
peritos sugerem. Ela, que por aqueles dias nada dizia, 
nesse instante fez-se escutar com inabalável convicção.
Parecia reproduzir Santa Joana Francisca de Chantal: 
«Senhor, tudo o que quiseres, eu o quero; tudo o que fi-
zeres, eu o amo; tudo o que permitires, eu o adoro».
6. Quando, pelas 14h10 daquela (antecipada) Sexta-Fei-
ra Santa, a respiração suavemente se extinguiu, o céu 
obsequiou-nos com uns deliciosos raios de sol. 

Era como se tivesse aberto para receber uma alma pura 
no seio de Deus.
7. Sucede que, volvidos uns breves minutos, o mesmo céu 
se fechou e fez despejar, em espessas bátegas de água, um
rápido — mas violento — temporal. Era como se a ter-
ra chorasse (compulsivamente) a partida de uma pessoa 
simples, mas que deixava um rasto dificilmente igualável.
8. Não é por ser seu filho, mas a minha Mãe foi a pes-
soa mais santa que conheci. Poder ter convivido com ela 
(praticamente) toda a vida é uma dádiva que jamais con-
seguirei agradecer. Devia, então, remeter-me ao silêncio. 
Tanto mais que aquilo que possa dizer ficará imensamente
aquém do esperado e do merecido.
9. Só que tem de haver uma via média entre o pudor e o 
amor. Muito será o que guardarei. Mas muito mais há-de ser 
o que não me cansarei de enaltecer. É que, como percebeu 
Olegario Gonzalez de Cardedal, «o amor também se pode 
expressar como palavra agradecida diante de Deus e como 
testemunho no meio dos que crêem, esperam e amam».
10. Dói infinitamente ficar sem mãe. É «ficar sem a terra 
em que a planta da nossa vida cresceu»; ficar sem mãe 
é sentirmo-nos mais longe das nossas origens e mais 
perto do nosso final. Mas, paradoxalmente, ficar sem 
mãe significa também que estamos mais próximos de 
nos reencontrarmos com ela, nos seus braços. E, desta 
vez, para sempre!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 12.04.2022

CRUZ PASCAL PELA 
CIDADE

Uma «visita pascal» de casa em casa 
vai acontecer durante os 50 dias do 
Tempo Pascal. Inscreveram-se cerca 
de 40 famílias, tendo sido atribuído a 
cada uma delas um dia. Há um texto 
de oração que acompanha a cruz e que 
será rezado no momento da entrega 
da cruz. Depois, cada família, cuidará 
da cruz nas 24 horas que lhe foram 
atribuídas (cânticos pascais, orações, 
leituras da Bíblia). Às 21.00 do dia 
seguinte, os diversos membros da 
família poderão deslocar-se à família 
seguinte para lhe entregarem a cruz. 
No Cartório poderão informar-se so-
bre o dia que lhes foi atribuído e a 
quem a irão entregar.

(...) Na quinta-feira, 24 de Junho, assisti-
mos a mais um acontecimento difícil de 
explicar se não tivermos em conta esta 
realidade poderosa (sobre o demónio).
Na segunda sessão de votações do Par-
lamento Europeu, ao princípio da tarde, 
aconteceu o seguinte: 14 deputados fal-
taram a toda a sessão. 16 dos deputados 
presentes, quando chegou o momento 
de se pronunciarem sobre a Resolução 
A9-0169/2021, saíram para tomar café e 
voltaram 1 minuto depois da votação. 42 
deputados abstiveram-se, 255 tiveram a 
honra de votar contra e 378 deputados 
aceitaram a resolução.
Esta resolução, intitulada “dos direitos 
sexuais e da saúde reprodutiva”, é ape-
nas um parecer sem valor legal mas é um 
teste de força. Fundamentalmente, mos-
tra que metade dos deputados europeus 
é favorável ao aborto e defende medidas 
contra quem respeita a vida humana.
A linguagem da resolução é característi-
ca de sociedades em que uma ideologia 
controla a comunicação social com pou-
ca oposição. Só neste ambiente de una-
nimidade artificial é possível embrulhar 
as realidades mais duras em tanto eu-
femismo: matar o bebé nascituro é “tra-
tar da saúde”, o direito de o matar é um 
“direito humano” e, mais retorcido ainda, 
condenam-se os médicos e enfermeiros 
que não aceitam colaborar com este “di-
reito humano”.
Numa sociedade verdadeiramente livre 
ninguém se atreveria a dizer que a gravi-
dez é uma doença que precise de ser 
“curada” matando o bebé.
Cidadãos capazes de pensar por sua conta 
nunca inventariam esse “direito humano” 
que vai contra a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e não está contem-
plado em nenhum tratado internacional 
de direitos humanos: nem no Pacto Inter-
nacional de Direitos Civis e Políticos, nem 
na Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, nem na Carta de Direitos Funda-
mentais da União Europeia.
Se não fosse o peso opressivo de uma 
corrente ideológica, ninguém levantaria 
o dedo contra a liberdade de consciência, 
consagrada na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, no Pacto Internacio-
nal de Direitos Civis e Políticos, na Carta 
de Direitos Fundamentais da União Euro-
peia e — já agora — tão oportunamente 
defendida na Constituição da República 
Portuguesa.
Um artigo recente de José Diogo Ferreira 
Martins e Inês Quadros (https://obser-
vador.pt/opiniao/totalitarismo-vs-obje-
cao-de-consciencia/) expõe com clareza 
os termos da questão.(...)

José Maria C.S. André,
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O DEMóNIO ExISTE? 


