
Coitados dos ricos! Atormentados até à morte!
Deus deu-me a graça de, nas várias vezes que, por missão, contacto com pesso-
as em luto, me aperceber das questões existenciais que não deixam de inquietar 
a todos. E no contexto da morte sempre se ouve dizer: «tanto trabalhou... e para 
quê?». O desconforto é, por vezes, mais claro ou, antes, menos camuflado. São 
muitas as situações em que, procurando situar-me no contexto da dor de uma 
família, acabo por me entregar à «Palavra de Deus» que a Liturgia propõe e eu 
sou chamado a comentar. E não passo ao lado da responsbilização de cada vida 
diante de Deus, um Deus nessa altura mais temido do que amado.

Que fizemos ou fazemos da nossa 
vida? Por que e para quê lutamos 
tanto? Será que os bens materiais 
têm força para encher o coração?
Todo o ensinamento de Jesus, aliás 
na sequência da sabedoria de Israel 

é incisivo no despertar a responsabilidade de cada um ao longo de toda a sua 
vida.
Não imagino o que é uma vida descrente, projetada somente para este mundo, 
medido num tempo sempre julgado curto e acabado no nada. 
Nos textos da liturgia de hoje, de várias maneiras, somos  convidados a saber 
gerir o que temos na vida: tempo e bens, materiais e espirituais. Gerir bem é 
bem mais que uma tarefa de contabilista. É olhar para o centro à volta do qual 
tomamos decisões: o que nos move? Ambições e riquezas deste mundo? Se 
ficam todas neste  mundo... o que levamos para a eternidade?
Podemos confortar-nos ao dizer que deixamos bem os filhos. O que será isso 
de deixar bem os filhos? Às vezes, ainda o pai não morreu e já a aparência de 
fraternidade, de irmãos que se dão bem, fica quebrada pela avareza ou ambi-
ção de um só deles. Ou seja, a herança do pai, em vez de deixar bem os filhos, 
deixa-os em guerra. 
As esentenças magistrais de hoje são bem claras: «Vede bem: guardai-vos de 
toda a avareza»; «Que aproveita ao homem todo o seu trabalho e a ânsia com 
que se afadigou debaixo do sol?»; «a vida de uma pessoa não depende da abun-

dância dos seus bens», «Que apro-
veita ao homem ganhar o mundo 
inteiro, se arruinar a sua vida?», «se 
ressuscitastes com Cristo, aspirai às 
coisas do Alto».
Apegados aos bens materiais: afi-
nal somos nós que temos os bens 
ou os bens nos têm? Apegados aos 
bens ou os bens que se apegaram a 
nós e nos dominam? Bens materiais 
que nos dominam e prendem o co-
ração... maior tormento ainda diante 
da certeza de que não levamos nada 
connosco. Não será este o momen-
to oportuno de nos darmos conta de 
que a nossa vida anda «demasiado 
por baixo», quando Jesus nos convida 
a outros níveis, os da dignidade de fi-
lhos de Deus, que sabem usar os bens 
materiais para, com eles, aspirarmos 
aos espirituais?

O Prior - P. Abílio Cardoso 
Tiragem semanal: 800 ex.
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UM OLHAR OUTRO 
No contraste permanente que marca a cultura hodierna entra-
mos constantemente em atitudes de clara hipocrisia, raramente 
denunciadas nos nossos media.  Exige-se uma tolerância total à 
Igreja para com as atitudes permissivas e, às vezes até carrega-
das de injustiça. Mas condena-se a mesma Igreja  por atitudes 
tolerantes, mesmo passadas em contextos históricos diferentes. 
Exige-se até demissão de pessoas por actos cometidos há dé-
cadas. Como tolerar que pessoas ditas influencers na opinião 
pública transponham a visão rigorista de hoje para o passado? 
Esquece-se até que as leis não têm efeitos retroativos. 
Quando se fala de Igreja, facilmente, na opinião pública, se quer 
atingir as «cabeças», o Papa, os bispos e os padres. Esquecemo-nos 
que a Igreja é o Povo de Deus, um todo do qual fazem parte mui-
tos... talvez só não fazem parte aqueles que a olham de fora. Mas 
este olhar de fora define a hipocrisia de quem assim se situa: o 
mal é sempre dos outros. É caso para dizer: basta de hipocrisia.
A questão dos abusos sexuais mantém hoje a Igreja no banco dos 
réus. Com o Papa Francisco - não foi ele que deu início a esta tol-
erância zero, que vem já do papa Bento XVI - estamos de acordo 
que a purificação de que a Igreja e o mundo de hoje precisam não 
se compadece com tolerâncias: crime é crime e tudo tem de ser 
feito para que não se continue. Mas não podemos esquecer - e 
cada vez mais acontecimentos dolorosos, entre eles o suicídio de 
padres - que no rigor das medidas, muitas outras vítimas passam 
a ser silenciadas, sem o mínimo direito até de serem ouvidas: a 
condenação é imediata quando o seu nome aparece nos media. 
Tenho para mim que a Igreja, passando por um momento tãoi 
doloroso e por um processo de purificação, sairá mais conforme 
com a vontade de Jesus, que esteve e está sempre com ela. Porque 
não dizê-lo, mais ainda neste momento difícil? E porque a sua 
missão é a de ser fermento no mundo, esta «humilhação» pública 
torna-se um serviço ao mundo, provocando-o para igual proces-
so de purificação. Não vemos sinais de que se deixe inquietar pela 
provocação? Como crentes, sabemos que Deus «tem a sua hora». E 
que a semente leva o seu tempo para germinar e dar fruto.
Há muito tempo já - vem da ousadia do Papa João Paulo II - que 
a Igreja aceita humildemente erros e pecados do seu passado. E 
pede perdão. Nem sempre as acusações que lhe são dirigidas têm 
fundamento histórico comprovado. É sempre bom dar-se conta 
de estudos e mais estudos que põem em causa certas «evidên-
cias» históricas que mais não são, assim se comprova documen-
talmente, do que fruto de imposições ideológicas ateias. Mesmo 
assim, a Igreja pede perdão. Porque é da sua missão reconciliar. 
É da sua história. É da sua condição de fermento na massa que é 
o mundo.
Há dias o Papa Francisco foi ao Canadá. Mesmo debilitado fisica-
mente, ali se encontrou com os indígenas e reconheceu injustiças 
sobre eles, com a conivência da Igreja. Disse ele: «Custa-me pen-
sar que católicos tenham contribuido para as políticas de assimi-
lação e desvinculação, que transmitiam um sentimento de inferi-
oridade, despojando comunidades e pessoas das suas identidades 
culturais e espirituais» e pediu perdão pelo envolvimento de pes-
soas e instituições católicas nas políticas governamentais «contra 
as populações indígenas».
Sabe-se que, nos últimos anos, houve campanhas de acusação 
contra a Igreja a propósito da descoberta de ossadas de crianças. 
Entretanto, estudo publicado em janeiro deste ano desmascarou 
a narrativa de que “centenas de crianças” teriam sido mortas e 
enterradas como indigentes em internatos católicos.
Pergunto-me: o que pensarão de nós as gerações do fim do sécu-
lo XXI? E dos nossos «olhos fechados» para tanta hipocrisia e tan-
to desmando e injustiça? Acusarão a Igreja de silêncio cúmplice?
Historiador de renome, Jacques Rouillard, em Aleteia de 
26/07/2022, ousou pôr em causa aquilo que a comunicação so-
cial espalhou pelo mundo. Vale a pena ler o artigo (www. pa-
roquiadebarcelos.org). Em nome da verdade.

P. Abílio Cardoso

- Consta do Livro de Ouro que  houve Pro-
cissão das Cruzes em 3 de Maio nos anos 
1982, 1985, 1986, 1988, 1994 (presidida por 
D. Jorge Ortiga). A partir de 1994, começa 
a constar a Festa das Cruzes todos os anos, 
excepto em 1999.
A partir de 2000 não houve mais interrupão 
e em 2001 começaram a vir as cruzes ds 
Paróquias do Arciprestado.

BODAS DE PRATA
Celebram na próxima terça-feira, dia 2, as suas bodas 
de prata de casamento Artur Manuel da Silva Ferrei-
ra e Tânia Malheiro Fernandes Ferreira. O casamento 
foi celebrado na Igreja Paroquial de Panque no dia 2 de 
Agosto de 1997. A Paróquia une-se à acção de graças e 
felicita o casal por este jubileu.

BODAS DE OURO
Celebram no próximo sábado, dia 6, as suas bodas de 
ouro de casamento Miguel Joaquim Miranda e Maria 
Carmo Ferreira Vieira. O casamento foi celebrado na 
Igreja Paroquial de Barcelinhos no dia 6 de Agosto de 
1972. A Paróquia une-se à acção de graças e felicita o 
casal por este jubileu.

PARA eLes Os nOssOs PARAbéns

VAMOs ACOLHeR A 
senHORA DA FRAnQUeIRA

No próximo sábado vamos acolher o andor 
da Senhora da Franqueira, nesta sua visita 
anual à cidade de Barcelos e ao seu solar 
da Colegiada Igreja Matriz.
O Prior convida todos os barcelenses devo-
tos para se concentrarem pelas 21.30 na 
Urbanização de S. José (junto ao monu-
mento a S. José).  A procissão seguirá  pelo 
Largo do Bonfim, Rua da Madalena, Jar-
dim Velho, Rua Irmã São Romão, Largo dos 
Capuchinhos, Av. dos Combatentes, Av. da 
Liberdade (interior); Rua D. António Bar-
roso em direção a Igreja Matriz.
Os aglomerados populacionais por onde 
passará a procissão, têm a possibilidade de 
se organizarem numa recepção marcada 
pelo amor filial à mãe de Deus.
O convite estende-se a toda semana em 
que a Imagem da Virgem estará na Igre-
ja Matriz: no domingo, 7 de agosto e no 
sábado, 13, às 18.00 para a recitação do 
terço seguida da celebração da Eucaristia.
Nos restantes dias, às 21.00 para o terço 
seguido da Eucaristia.

OPINIÃO
Não se inquiete se o achar cansado, se está frequentemente 
maldisposto e rezingão, se não consegue ter discernimento 
para usufruir de férias e descanso, se tem ataques de an-
siedade ou de pânico, se parece depressivo, se consegue ter 
horas para almoçar ou se anda com cara de sono: é adulto, 
caso necessário alguém há-de cuidar dele e é provável que 
esteja a fazer-se de vítima.
Não se inquiete se precisar dele a qualquer hora: pode pedir 
com urgência aquele papelinho que adiou pedir há sema-
nas ou marcar o casamento à hora de almoço, um funeral, 
um batismo ou pedir ajuda para mediar um conflito: está 
habituadíssimo a controlar emoções, e como é pago para 
isso, ele estará disponível e bem disposto.
Não se inquiete se o utilizam como bode expiatório para 
tudo o que corre mal lá na terra, desde a falta de adesão às 
atividades ou à falta de formação das crianças: ele só tem 
de acostumar-se a ter costas largas e, se escolheu o que 
escolheu, é porque gosta.
Não se inquiete se ele deixou de figurar nos momentos de 
festa, de comparecer às reuniões, de responder a email’s e 
telefonemas: as más notícias correm depressa, se não há 
novidades é porque deve estar bem.
Não se inquiete se ele começou a ficar chato, a descuidar 
o vestir e a higiene, se está confuso das ideias: à hora em 
que precisar virá outro no seu lugar ou, atalhando, deixe 
simplesmente de aparecer.
Não se inquiete se ele assumiu mais encargos e não con-
segue manter os horários a que todos estavam habituados: 
se assumiu mais trabalho é porque podia e, se não podia, é 
porque gosta de mandar.
Não se inquiete se falarem mal dele nas redes sociais, no 
café da aldeia, no autocarro ou na reunião de família: não 
o defenda em nenhuma circunstância, cada um sabe de si 
e Deus sabe de todos.

P. Jorge Vilaça in DM 21/07/2022

AUSÊNCIA DO PRIOR
O Prior estará ausente, em viagem/
peregrinação a Marrocos desde hoje, 
31 de Julho, até ao próximo domin-
go, 7 de Agosto.
Voltará a estar ausente desde 16 a 
24 de Agosto em peregrinação à Ter-
ra Santa.
Dado que o Cartório Paroquial se 
encontra encerrado, por motivos de 
maternidade da colaboradora, pede-
se que qualquer assunto seja expos-
to por email (paroquiadebarcelos@
sapo.pt) com a máxima antecedência 
possível.
Entretanto, para urgências, so-
bretudo em caso de funeral de pa-
roquianos, podem sempre contactar 
Manuel Gonçalves Fernandes pelo 
telefone  963037188.
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(...) Na quinta-feira, 24 de Junho, assistimos a mais um acon-
tecimento difícil de explicar se não tivermos em conta esta 
realidade poderosa (sobre o demónio).
Na segunda sessão de votações do Parlamento 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 re-
produtiva”, é apenas um parecer sem valor legal mas é um 
teste de força. Fundamentalmente, mostra que metade dos 
deputados europeus é favorável ao aborto e defende medidas 
contra quem respeita a vida humana.
A linguagem da resolução é característica de sociedades em 
que uma ideologia controla a comunicação social com pou-
ca oposição. Só neste ambiente de unanimidade artificial é 
possível embrulhar as realidades mais duras em tanto eufem-
ismo: matar o bebé nascituro é “tratar da saúde”, o direito 

de o matar é um 
“direito humano” 
e, mais retorci-
do ainda, conde-
nam-se os médi-
cos e enfermeiros 
que não aceitam 
colaborar com 
este “direito hu-
mano”.
Numa sociedade 
verdadeiramente 
livre ninguém se 
atreveria a diz-

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM

seGUnDA, 1 - s. AFOnsO MARIA De LIGóRIO
 Leituras: Jer 28, 1-17
   Mt 14, 13-21

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas intenções do P. Abílio Cardoso
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (Matriz): Artur Domingos da Silva Carvalho

TeRÇA, 2 - s. eUsébIO De VeRCeLAs e
            s. PeDRO jULIAnO eyMARD
 Leituras: Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Mt 14, 22-36

09.00 (Senhor da Cruz): José Loureiro, sogros e cunhados
19.00 (Matriz): Domingos Ferreira da Cruz

QUARTA, 3 - Leituras: Jer 31, 1-7; Mt 15, 21-28

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Carlos Alberto Pereira Vilas Boas
19.00 (Matriz): Maria Luísa de Sousa Nunes e familiares

QUInTA, 4 - s. jOãO MARIA VIAnney
 Leituras: Jer 31, 31-34; Mt 16, 13-23

08.00 (são josé): Maria do Carmo e João Antunes
09.00 (senhor da Cruz): Ação de graças senhor da Cruz
15.30 (Terço): Manuel da Silva Rosas
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Eleutério Leite Perestrelo e filho José Filipe
- Maria Aldete Miranda Alves e família
- Manuel Elias Costa Lima (7º dia)

SExTA, 5 - DEDICAçÃO DA BASíLICA 
   DE SANTA MARIA MAIOR
 Leituras: Naum 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7
   Mt 16, 24-28

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Maria de Lourdes Pereira
15.30 (Terço): Augusto Dias Salguiero, esposa e família19.00 
(Matriz): Ondina Carmen de Faria Loureiro
     e filho Manuel Carlos

sábADO, 6 - TRANSFIGURAçÃO DO SENhOR
 Leituras: Dan 7, 9-10. 13-14
   Lc 9, 28b-36

09.00 (Senhor da Cruz): Mário João F. Alves Faria
17.30 (são josé): Maria da Conceição Monteiro Soares, marido 
e filhos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Maria Helena Pereira Viçoso de Sousa, marido e mãe
- David João Falcão (aniv.), esposa e filho João
- Licínio Pereira Ribeiro (aniv.)

DOMInGO, 7 - XIX DO TeMPO COMUM
 Leituras: Sab 18, 6-9
   Hebr 11, 1-2. 8-19
   Lc 12, 32-48

09.00 (Senhor da Cruz): António Fernandes Pereira
11.00 (Matriz): Pelo povo
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
            da Confraria do Santíssimo Sacramento

senhor, tendes sido o nosso refúgio
através das gerações

A verdade da “lenda negra” da Inquisição
A lenda negra tecida por alguns historiadores e projetada no cinema, na lit-
eratura e na pintura, considerando a Inquisição espanhola uma verdadeira 
máquina de torturar e de matar foi mais uma forma de denegrir a Igreja 
Católica, nomeadamente em Espanha, país considerado um forte rival para 
a Inglaterra e a Holanda.  
Rodney Stark reputado sociólogo e historiador, desmente esta lenda no seu 
livro “Falso Testemunho”, onde apresenta com exatidão todos os resultados 
das pesquisas que fez sobre este tema.
Tortura, morte e perseguição existiram mas numa proporção muito menor 
do que a vulgarmente divulgada. Todos os tribunais da Europa usavam es-
tes métodos e os da Inquisição eram muito mais leves na medida em que a 
legislação eclesiástica assim o impunha.
Também as prisões da Inquisição eram as mais confortáveis e humanas da 
Europa. Conta-se que muitos criminosos decidiam blasfemar para serem 
mudados para as prisões da Inquisição.
Por sua vez a “caça às bruxas” ou feitiçaria foi muito reduzida, embora o 
cinema tenha explorado alguns dos casos de forma hollywoodesca.
Quanto à queima de livros não consta que tenha recaído sobre obras de 
caracter científico, tão pouco as obras de Galileu constaram na lista dos 
livros espanhóis proibidos. Os livros queimados continham heresias ou 
doutrinas luteranas, sendo que a maioria pertenciam ao mercado clandes-
tino e de literatura obscena ou pornográfica. Acresce ainda referir que o 
autor deste livro é um profundo conhecedor do tema em questão e não tem 
qualquer afinidade com a igreja católica, só a Verdade dos fatos lhe interessa 
para o seu trabalho de investigador e professor.

Michele Bonheur – Tradutora, In A Ordem - Principal, 02.09.2021

E NóS NÃO DIzEMOS NADA?
1. Toda a gente sabe – ou devia saber – que a vida humana 
tem início quando se dá o encontro entre uma célula mas-
culina (espermatozóide) e uma célula feminina (ovócito).
Daí que o abortamento voluntário seja a eliminação de
uma vida humana.
2. De facto, nenhum de nós seria o que é se não tivesse sido 
aquele minúsculo «zigoto», onde começou a ser gerada uma 
individualidade específica.
Um recém-nascido, uma criança, um jovem, um adulto ou um 
velhinho são mais humanos do que aquele «zigoto» inicial?
3. Assim sendo, porque é crime matar uma criança, um
jovem, um adulto ou um velhinho e não há-de ser crime
eliminar um «zigoto», um embrião ou um feto?
Não é o mesmo ser que está no útero e fora do útero?
4. Mais. Como é possível que se apresente a eliminação
da vida humana intra-uterina como uma afirmação dos di-
reitos humanos?
«No meu corpo mando eu» — não falta quem apregoe. Ad-
mitamos que sim, por muito egocêntrica que se afigure esta 
máxima. Mas também «se manda» no corpo que está dentro 
de outro corpo? Este corpo não merece respeito pela sua 
identidade?
5. Onde estão, entretanto, as vozes dissonantes? De onde 
nos vêm palavras em defesa da vida? Os que atentam, brad-
am. Será lícito aos que defendem, calar-se? 
6. Tornou-se comum dizer que mais vale eliminar a vida no 
ventre materno do que lançar uma vida no mundo para 
sofrer.

A ter validade este argumento, legitimar-se-ia a morte de uma 
criança que sofre, de um jovem que sofre, de um adulto que 
sofre. Não estaremos no limiar de uma selecção («des-natu-
ral») na espécie humana, de uma insuportável eugenia?
7. Infelizmente, tal selecção já está em curso. Toda a gente sabe 
como são (des)tratados muitos doentes e não poucos idosos.
Como se já não bastasse o isolamento e o abandono a que 
muitos são votados, não falta quem promova a antecipação 
da sua morte. Eufemisticamente, esta é designada por «eu-
tanásia» (literalmente, «boa morte») ou «morte medicamente 
assistida».
8. Pensar-se-ia que «morte medicamente assistida» fosse uma 
morte acompanhada, com tratamentos, afecto e muito amor. 
Mas não. Com a locução «morte medicamente assistida» pre-
tende-se precisamente suspender os tratamentos e até injec-
tar algo que adiante a morte.
9. A «dança» das alegações parece confluir na compaixão, no 
fim do sofrimento, nomeadamente quando este é «fatal», re-
sultante de uma «doença incurável».
Afinal, o que queremos? Tratar do sofrimento é eliminar o 
sofredor? Uma vida sofrida não é uma vida digna?
10. E nós que dizemos? Nós que defendemos a vida – desde o 
primeiro momento até ao último instante – calamo-nos?
Num tempo em que praticamente não se faz silêncio, só nos 
calamos quanto àquilo de que mais deveríamos falar? Afinal, 
ainda não passamos completamente do estado de «demissão» 
a um estado de plena «missão»!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 26.07.2022

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

- Família n.º 279 - 5,00
- Família n.º 50 - 10,00
- Família n.º 330 - 20,00
- Anónimo - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 55,00 euros

A transportar: 28.604,75 euros
Despesas até agora: 37.694,77 euros

ORAçÃO PELO 
II DIA MUNDIAL 

DOS AVóS E DOS IDOSOS
Dou-Vos graças, Senhor,
pela bênção de uma longa vida,
porque quem em Vós se refugia,
Vós sempre lhes concedeis dar frutos.
Perdoai, ó Senhor,
a resignação e o desencanto,
mas não me abandoneis
quando as minhas forças se esvaem.
Ensinai-me a olhar com esperança
para o futuro que me dais,
para a missão que me confiais,
e a cantar para sempre  
os vossos louvores.
Fazei de mim um terno artífice
da Vossa revolução,
para guardar com amor os meus ne-
tos e todos os pequeninos
que em Vós procuram abrigo.
Protegei, ó Senhor, o Papa Francisco
e concedei à Vossa Igreja
libertar o mundo da solidão.
Dirigi os nossos passos 
no caminho da paz. Amém.

O demón io  ex i s t e? 
er que a gravidez 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 contemplado em nenhum 
tratado internacional de direitos humanos: nem no Pacto In-
ternacional de Direitos Civis e Políticos, nem na Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, nem na Carta de Direitos 
Fundamentais 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 Internacional de Direitos Civis e Políticos, na Carta 
de Direitos Fundamentais da União Europeia e — já agora — 
tão oportunamente defendida na Constituição da República 
Portuguesa.
Um artigo recente de José Diogo Ferreira Martins e Inês 
Quadros (https://observador.pt/opiniao/totalitarismo-vs-obje-
cao-de-consciencia/) expõe com clareza os termos da questão.
A Resolução do Parlamento Europeu não é lei, mas dá-nos 
o retrato de uma Europa triste, de pensamento limitado, de 
cultura decadente.
Por estes mesmos dias, o Parlamento húngaro associou a 
pedofilia e a homossexualidade, para proteger as crianças 
desta propaganda. É um facto que a pedofilia tem relação 
com a homossexualidade, no sentido de que a pedofilia é 
mais frequente entre as pessoas com tendência homossexual, 
geralmente homens, mas trata-se de coisas diferentes e era 
escusado associá-las directamente. No entanto, não era pre-
ciso aproveitar a ocasião para fustigar destemperadamente a 
Hungria, em homenagem subserviente à ideologia dominante. 
Porque atacar húngaros não é sinal de grande coragem. (...)

José Maria C.S. André, In Correio dos Açores, 04/07/2021

CONFRARIA DO SANTíSSIMO - Fica 
suspensa a adoração do próximo domin-
go, primeiro de Agosto.


