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António Marujo

Morrem figuras maiores da nossa vida.
Deixaram-nos Sophia e Maria de Lourdes
Pintasilgo. ((Quando eu morrer voltarei
para buscarl os instantes que não vivi junto
do mar)), prometeu a nossa «Fada Oriana)).
«A paz começa no nosso interior)),
disse Pintasilgo, dias antes de se despedir.

1.«É no seio desse desânimo, dessa falta de sentido que,
algures, e aparentemente de forma marginal e paradoxal,
se inscreve o acto que é acontecimento transformador.))
Maria de Lourdes Pintasilgo, ((Dimensões da Mudança)),
(ed. Afrontamento, p. 4)

Correm tristes os tempos. Terrorismo, violência, miséria,
refugiados, sida, são palavras que nos lembram um mundo
por refazer. No país, apesar da euforia futebolística, as perspectivas políticas são incertas e a economia continua a marginalizar centenas de milhar de portugueses que não têm o
suficiente para comer nem para viver uma vida digna.
Pior ainda, morrem figuras maiores da nossa vida.
Deixaram-nos Sophia e Maria de Lourdes Pintasilgo.
((Quando eu morrer voltarei para buscarl os instantes que
não vivi junto do mar)), prometeu a nossa «Fada Oriana)).
«A paz começa no nosso interior)), disse Pintasilgo, dias
antes de se despedir, no capítulo geral dos Missionários do
Espírito Santo, reunido em Carcavelos.
É no seio deste desânimo, desta aparente falta de sentido que somos desafiados a inscrever acontecimentos transformadores. Às vezes, nem se dá por eles: na fábrica
da Autoeuropa, uma maioria de quase dois terços dos 3200
trabalhadores decidiu abdicar de aumentos salariais em 2004
e 2005, de modo a evitar o despedimento de 895 pessoas.
No recente Parlamento das Religiões do Mundo, realizado
em Barcelona, dezenas de pessoas contavam projectos concretos que ajudaram a melhorar o quotidiano de muitas pessoas por todo o mundo.
Sinais destes são aparentemente marginais ou paradoxais - quem aceita, por exemplo, reduzir o salário nos tempos difíceis que vivemos? Mas, ao mesmo tempo, alimentamnos tantas vezes a esperança de que o mundo pode ser melhor, de que cada um de nos pode agir para ajudar a transformar a realidade e fazer de um acto esse «acontecimento
transformador)) que ansiamos.
Não é esse, afinal, o sentido da morte de Jesus? Não são
esses os instantes que iremos buscar junto do mar? Não
é sempre possível retomar uma esperança de sentido no horizonte que deixámos para trás ou no caminho que ficou por
percorrer? Não começam no nosso interior e na vontade pessoal de cada. um as tarefas que nos incumbem? Não é a
coerência de vida pessoal que nos permite sonhar que
o mundo pode mudar?
2.«Parece um amigo. É exactamente igual a um amigo.))
(Sophia de Mello Breyner Andresen, «A Noite de Natal)),
ed. Figueirinhas)
Tragédias como a de Darfur, no Sudão, repetem o que
já sabemos de há muito: o drama dos refugiados no mundo
é uma das situações mais graves de que a humanidade
padece. Normalmente, ela inclui epidemias, fome, doenças,
mortes prematuras, vidas sem dignidade.
Em Maio, o corpo de um passageiro clandestino de avião
foi encontrado num quintal da Costa da Caparica.

Aparentemente, a vítima de tão insólito caso terá caído
do trem de aterragem de um avião que se preparava para
se fazer a pista, em Lisboa.
O acidente, pelos vistos inédito em Portugal, não é o
primeiro conhecido. «Não há registos oficiais do número de
mortes causadas por este fenómeno motivado, na esmagadora maioria dos casos, pela pobreza)), relatava a revista
«Sábado» de 28 de Maio. Mesmo assim, há relatos semelhantes em Xangai ou no Canadá, por exemplo. Este último
tinha 35 anos e era funcionário do aeroporto de Punta Cana,
na República Dominicana, destino turístico de praias e sol,
a esconder, afinal, tanta miséria. Como, infelizmente, acontece em tantos lados.
Não estará em causa deixar de viajar. Mas como
olhamos, por exemplo, para o problema dos imigrantes que
procuram, no nosso país, acolhimento, trabalho e uma vida
mais digna? Como entendemos a necessidade de ter leis que
se preocupem com a integraçáo e menos com a formalidade
jurídica da exigência de todos os papéis? Como apoiamos as
organizações (algumas delas, ligadas a Igreja) que fazem
dessa a sua causa? Como olhamos para essas pessoas que
as vezes só pedem quem as escute? Ou que estão necessitadas de serem olhadas como alguém que pode ser exactamente igual a um amigo?

de apelo ao maior envolvimento de todos num projecto que
é comum.
No próximo número, onde se publicam os textos
do Encontro de Reflexão Teológica de 2003, será feita
memória do Luís Osório - que nos deixou nessa ocasião um
belo e profundo testemunho da sua busca de Jesus, com
quem se encontrou no dia 13 de Junho deste ano da Graça
de 2004.)

3.(rA ética do cuidado pelo outro tem que manifestar-se
tanto pública como privadamente. Acabar com a pobreza,
restringir o desperdício dos recursos, promover a qualidade
de vida dos outros: esses três pontos são a essência
do cuidado.»
(Relatório ((Cuidaro Futuro)) - ed. Trinova - da Comissão
da População e Qualidade de Vida, presidida por Maria
de Lourdes Pintasilgo)
No evangelho, há um texto que recorda a importância do
acolhimento e do cuidado com o Outro: é quando Jesus visita Marta e Maria e esta escolhe «a melhor parte)). Não por
alusão a qualquer estilo de vida mais conforme, mas porque
sabe estar disponível para escutar Aquele que chega de fora.
Quem escutamos nós na nossa vida? E de que forma
acolhemos? Que perguntas fazemos, enfim, a nossa consciência?
Neste número da Viragem, voltamos a apresentar, tal
como se fez no número anterior, várias organizações que
fazem da atenção e do cuidado pelo Outro a sua tarefa.
Recordamos também propostas para minorar o sofrimento de
quem passa fome (ainda) em Portugal, debatemos como ser
cidadão na Igreja e como se pode evangelizar numa Europa
em transformação, recordamos caminhos propostos para
a paz adiada do Médio Oriente.
(Feita com as disponibilidades que sobram das tarefas ,
quotidianas, a Viragem sofreu, desta vez, um grande atraso.
A equipa que faz a revista tem já preparados os dois números
seguintes, que estão a ser ultimados, de modo a sairem nos
próximos dois meses. Serve esta explicação também

Não é esse, afinal, o sentido da morte
de Jesus? Não são esses os instantes
que iremos buscar junto do mar? Não é sempre
possível retomar uma esperança de sentido
no horizonte que deixámos para trás
ou no caminho que ficou por percorrer?
Não começam no nosso interior e na vontade
pessoal de cada um as tarefas que nos
incumbem? Não é a coerência de vida pessoal
que nos permite sonhar que o mundo
pode mudar?

Telefone 1 213 861 652 I 64 Fax 1 213 861 782
Endereço electrónico ( aiportugal@amnistia-intemacional.pt
Página na internet ( www.amnistia-internacional.pt

Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M)

Federação Portuguesa
dos Bancos Alimentares contra a Fome
Objectivos I Representar os Bancos Alimentares contra a
Fome junto dos poderes públicos e das empresas de âmbito
nacional, divulgando a ideia de «ir buscar onde sobra para
distribuir onde falta)).
Campo principal de trabalho I Acção Social.

Objectivos I A Associação de Cidadãos AuteMobilizados tem
como objectivo social promover o fim da ((guerra civil)) nas
estradas portuguesas, advogando um pacto social que valorize a
segurança e a cidadania nos transportes. Propõe-se defender os
direitos humanos e cívicos dos transeuntes portugueses (sejam
eles condutores, passageiros ou peões) e pugnar pela sua mobilização e responsabilização cívica.
É ainda seu objectivo social procurar mediar conflitos entre os
cidadãos e o Estado e entre interesses particulares e colectivos,
assim como exigir responsabilização dos poderes públicos e dos
agentes políticos, financeiros e económicos, em matérias de
segurança, fiscalização e regulamentação rodoviária.
Finalmente, a ACA-M procura promover a defesa da qualidade de vida, do ambiente e de um desenvolvimento sustentado
num Portugaltomado sociedade automóvel, questionando, investigando, discutindo e agindo.

Principais actividades I Cada um dos nove Bancos
Alimentares contra a Fome actualmente existentes no país tem
por principal actividade a angariação de produtos alimentares
para posterior distribuição local por instituições de solidariedade social previamente seleccionadas e que, por sua
vez, os fazem chegar a população carenciada através de
refeições confeccionadas ou da distribuição de cabazes.
Actualmente, são apoiadas 920 instituições de solidariedade social que fazem chegar os alimentos a cerca de
179 000 pessoas comprovadamente carenciadas.
Zonas do país onde está implantada I Abrantes, Aveiro,
Coimbra, Cova da Beira, Évora, Lisboa, Ponta Delgada,
Porto e Setúbal .
Responsável I José Manuel Caldeira da Silva.

Campo principal de trabalho I Segurança rodoviária (transportes, urbanismo).
Principais actividades 1 Acçóes de sensibilização junto do público e dos organismos responsáveis para o problema da sinistralidade rodoviária: Dia Europeu da Memória, Novembro 2002;
Campanha «Sem Carros no Passeio)),Setembro 2001; acção de
demonstração prática dos perigos da utilização do telemóvel
durante a condução, Julho 2001; etc.
Fomento da discussão pública e académica sobre o assunto
rodoviário: mesa-redonda ((Pensar Lisboa em 2005 - Segurança
Viária Urbana)),org. conjunta com a APSI, Março 2001; etc.
Participaçãona elaboração de políticas de segurança rodoviária.
Entidade a que está vinculada I Federação Europeia das
Vítimas da Estrada (Casse postale 2080 CH-1211 Genève 2
dépôt, Suisse; www.fevr.org)
Zonas do país em que está implantada I Lisboa e Braga.
Responsável I Manuel João Ramos - presidente da Direcção.
Endereço I Av. 5 de Outubro, 142-1'-D - 1050-061 Lisboa.
Telefone 1 217 801 997 Fax 1 217 801 998
Endereço electrónico I aca-m@aca-m.org
Página na internet I www.aca-m.org

Endereço 1 Estação da CP Alcântara-Terra, Armazém 1, Av.
de Ceuta - 1300-125 Lisboa.
Telefone 1 213 649 655 Fax 1 213 622 442
Endereço electrónico I fpba@bancoalimentar.org
Página na internet I www.bancoalimentar.org

CIDAC - Centro de Intervenção
para o Desenvolvimento Amílcar Cabral
Objectivos I O CIDAC iniciou a sua actividade em Maio de 1974
e nestes 30 anos, a par de uma evolução marcada pelas transformações ocomdas em Portugal, nos países de língua oficial portuguesa e a nível mais global, tem pautado sempre a sua acção
por um conjunto de valores dos quais destacamos: a solidariedade, a justiça nas relações internacionais, o reconhecimento e a valorização das identidades e dos recursos locais, o papel
específico da sociedade civil na procura e construção de soluções
alternativas, a independência e autonomia face aos poderes instituídos e a intervenção em parceria. As áreas fundamentais de
actuação do CIDAC foram desde sempre a Educação para o
Desenvolvimento e a Cooperação para o Desenvolvimento, neste
caso apoiando e participando em projectos realizados em parceria com instituições locais. A médio prazo, o CIDAC assume como

grandes prioridades o contribuir de forma consistente para a criação de uma culitura do desenvolvimento e da cooperação
na sociedade portuguesa e o operacionalizar a interacção existente entre as á~reasda Cooperação e da Educação para
o Desenvolvimento, tanto a Norte como a Sul, em particular
no contexto do reforço das organizações da sociedade civil
e na acção e pesquisa no domínio das alternativas económicas.
Campo principal de trabalho I Cooperação para o
Desenvolvimento e Educação para o Desenvolvimento
Principais actividades I O CIDAC desenvolve actividades nas
áreas da Cooperação e da Educação para o Desenvolvimento,
nomeadamente atiãvés de projectos implementados em Portugal
ou nos PALOP e em Tirnor Leste. Mantém um Centro de
Documentação aberto ao público, especializado nas questões do
Desenvolvimentoe centrado nos países aiiicanos de língua oficial
portuguesa e, parai além disso, desenvolve ainda uma forte actividade na área da fomlação em dois domínios específicos:
a Educação para o Desenvolvimento e a formação em Iíngua
portuguesa enquaiito língua estrangeira.
Entidade a que está vinculada I Plataforma Portuguesa das
ONGD;
Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local;
ATTAC - Associação para a Tributação das Transacções
Financeiras para Apoio aos Cidadãos;
Colectivo Polígono - Rede Internacional de Educação para o
Desenvolvimento;
Coordenação Poituguesa do Comércio Justo.
Zonas do país eim que está implantada I Lisboa.
Responsável I Luísa Teotónio Pereira
Conselho Directivlo.

-

presidente do

Sede I Rua Pinheiro Chagas, 77-2O esq - 1069-069 Lisboa.
Telefone 1 213 172 860 Fax 1 213 172 870
Endereço electrtjnico I cidac@esoterica.pt
Página na internet I www.homepage.esoterica.pt/-cidac

CPCJ .- Coordenação Portuguesa
do Comércio Justo
Objectivos I A CPCJ tem como objectivo contribuir para o fortalecimen.
do C:omércio Justo, potenciar as organizações
empenhadas em todas as actividades ligadas ao Comércio
Justo e representar as organizações aderentes a nível nacional
e internacional.
O Comércio Justo visa a redução da pobreza nos países
do Sul, oferecendo aos produtores mais desfavorecidos de

África, Ásia e América Latina oportunidades justas de acederem aos mercados do Norte. Procura estabelecer relações
directas e sustentáveis entre os produtores do Sul e os consumidores dos países mais ricos.
A seguinte definição foi adoptada em Abril de 1999 pela FINE,
um grupo informal que reúne as quatro principais redes internacionais do movimento:
((0Comércio Justo é uma abordagem alternativa do comércio
internacional. É uma parceria comercial que visa o desenvolvimento sustentado dos produtores mais desfavorecidos e excluídos. Os meios utilizados para o conseguir são a melhoria
das condições de comercialização, a sensibilizaçãoe a promoção
de campanhas de informação.))
Os objectivos do Comércio Justo são:
1. Elevar o nível de bem-estar e as condições de vida dos produtores, melhorando o acesso ao mercado, fortalecendo as organizações dos produtores, pagando um preço mais elevado e estabelecendo relações comerciais duradouras.
2. Promover oportunidades de desenvolvimento para os produtores carenciados, especialmente mulheres e povos indígenas,
e proteger as crianças da exploração no decurso do processo produtivo.
3. Sensibilizar os consumidores para os efeitos negativos do
comércio internacionalsobre os produtores, por forma a poderem
exercer o seu poder de compra de forma consciente.
4. Estabelecer exemplos de relações de parceria comercial
baseadas no diálogo, na transparência e no respeito mútuo.
5. Realizarcampanhas de sensibilização sobre a necessidade
de alterar as regras e a prática do comércio internacional convencional.
6. Proteger os direitos humanos promovendo a justiça social,
as boas práticas ambientais e a segurança económica.
FINE, Abril de 1999.
Esta definição destaca que o Comércio Justo não é apenas
uma forma de comercialização, mas também uma forma de
desenvolver ambos os extremos da cadeia do comércio internacional - o produtor e o consumidor.
Sectorlcampo principal de trabalho I Desenvolvimento
Sustentável, Comercio Justo, Consumo Responsável,
Alternativas Económicas.
Principais actividades
a) Promoção e divulgação do Comércio Justo em Portugal;
b) apoio e informação aos associados;
c) coordenação de campanhas temáticas;
d) cooperação com entidades ligadas ao desenvolvimento
sustentável;
e) relacionamento com produtores e parceiros de países
de língua oficial portuguesa.
Entidade a que está vinculada I NEWS! Network of Europeans
World Shops, Rede Europeia das Lojas de Comércio Justo.
Zonas do país em que está implantada I Porto, Amarante,
Peniche, Coimbra, Lisboa, Seixal, Faro.

Contacto ( CPCJ - Coordenação Portuguesa do Comércio
Justo, cjusto@mail.pt
Loja do Comercio Justo - Amarante
jmrpp@hotmail.pt 1 www.terravista.pt~Mussulo17616
Reviravolta IPorto
emgs@mail.pt
Acção Jovem para a Paz - Granja do Ulmeiro - Coimbra
loja Pirilampo I ajp-p@clix.pt
Terra Justa - Peniche
contacto@terrajusta.net I www.terrajusta.net
Planeta Sul - Lisboa
mail@IatitudeO.net I www.latitude0.net
Cores do Globo - Lisboa
info@coresdoglobo.online.pt 1 www.coresdoglobo.online.pt
CIDAC - Lisboa
cidac@esoterica.pt I www.homepage.esoterica.pt/-cidac
Mó de Vida - Seixal
modevida@clix.pt I www.planeta.clix.ptlmodevida
ARCA - Associação Recreativa e Cultural do Algarve - Faro
arcaalgarve@iol.pt

Leigos para o Desenvolvimento
Objectivos I Esta associação tem como objectivos formar
e enviar leigos cristãos, homens e mulheres, na sua maioria
jovens, dispostos a dar um período da sua vida (mínimo um,
dois ou mais anos), para que em comunidade e em regime
de voluntariado e de partilha de bens, ponham a render os
seus talentos humanos e cristãos ao serviço do desenvolvimento e da promoção humana de povos em vias de desenvolvimento, sempre em estreita ligação com as dioceses
locais.
São essencialmente jovens, com uma formação superior
(licenciatura ou bacharelato) ou técnico-profissional, que
devem estar preparados para uma vida simples, de responsabilidade, e ter disponibilidade para frequentarem um curso
de formação durante nove meses, antes de partirem em
missão.
Os Leigos para o Desenvolvimento são uma organização
não governamental para o desenvolvimento (ONGD), sem
fins lucrativos, que promove projectos de desenvolvimento
nas áreas-da educação, saúde e promoção social, em paises de expressão portuguesa, nomeadamente Angola, São
Tome e Príncipe, Moçambique e Timor. Em Portugal, presta
apoio regular a estudantes africanos e de outras minorias
étnicas, pré-universitáriose universitários.

Campo principal de trabalho I Cooperação para
o Desenvolvimento (educação, saúde, promoção social);
integração social e escolar de minorias étnicas; Educação
para o Desenvolvimento.
Principais actividades I Missões:
Educação - escolas, bibliotecas, clube de jogos,
cre-ches e centros de apoio escolar, informática, alfabeti:
zação, formação de professores, actividades de tempos
livres.
Saúde - hospitais, postos de saúde, educação para
a saúde, formação de técnicos de saúde.
Promoção social e desenvolvimento - desenvolvimento
rural, infra-estruturas básicas e saneamento, cursos profissionais, promoção da mulher, apoio a crianças e idosos
Actividades pastorais - catequeses, retiros, grupos
de jovens, secretariados diocesanos.
Portugal:
.Centro de Apoio Escolar S. Pedro Claver - anualmente,
apoia a integração escolar e social de cerca de 300 estudantes de minorias étnicas, do ensino pre-universitário e universitário.
Entidade a que está vinculada ( Companhia de Jesus;
embora seja uma associação autónoma de leigos, reconhecida pelo Patriarcado de Lisboa.
Zonas do país em que está implantada I Tem sede em
Lisboa e delegações regionais em Coimbra, Porto e Braga,
que funcionam como centros de formação de voluntários.
Responsável I António Hilário David.
Endereço I Sede - Estrada da Torre, 26 - 1769-014 Lisboa.
Telefone 1 217 574 357 I 217 574 278 Fax ( 217 579 188
Endereço electrónico I ongd@leigos.rcts.pt
Página na internet I www.leigos.org
Delegações
Braga
CAB - Praça da Faculdade, 16 - 4710-297 Braga.
telefone 1 253 215 592 fax 1 253 201 218
endereço electrónico I cab@mail.telepac.pt
Coimbra
CUMN - Couraça de Lisboa, 101 - 3000-435 Coimbra.
telefone 1 239 829 712 fax 1 239 827 116
endereço electrónico I cumn@clix.pt
Porto
CREU - Rua Oliveira Monteiro, 562 - 4050-440 Porto.
telefone 1 226 061 410 fax 1 226 008 026
endereço electrónico I gecreu@mail.telepac.pt

Outros elemento!; informativos considerados relevantes I A
associação resporisabiliza-se pelas viagens, habitação, saúde,
alimentação, seguros, etc., dos seus membros e estes partem
numa atitude de gratuidade e partilha, quer entre si, quer com
as populações que pretendem servir.

da América, França, Grécia, Itália, Portugal, Suécia e Suíça).

Profissões mais necessárias:
Educação- professores,educadores de infância, psicólogos.
.Saúde - médicos, enfermeiros, técnicos de saúde.
Promoção social - assistentes sociais, educadores.
Desenvolviniento - engenheiros, agrónomos, arquitectos, gestores.
Como Apoiar a Associação:
Donativos para a conta no 031000830 (NIB:
003504130003100083085) da Caixa Geral de Depósitos.

Telefone 1 213 619 520 Fax 1 213 619 529
Endereço electrónico I mdmp-lisboa@medicosdomundo.pt

Responsável I Dr. Mário de Sousa - Presidente em funções
Sede I Av. de Ceuta (Sul), It. 4, loja - 1300-125 Lisboa

Núcleo Norte de Médicos do Mundo - Porto
Rua Igreja de Ramalde, 55 - 4100-280 Porto
telefone 1 225 154 902 fax 1 226 154 903
endereço electrónico I mdm-porto@medicosdomundo.pt

SOLSEF - Sol sem Fronteiras
Médicos do Mundo
Descrição dos ol3jectivos I Médicos do Mundo é uma organização não goverriamental (ONG) de ajuda humanitária e cooperação para o desenvolvimento, sem filiação política ou religiosa. O trabalho de Médicos do Mundo emerge do direito fundamental de todo:; os seres humanos terem acesso a cuidados
de saúde, independentemente da nacionalidade, religião, ideologia ou raça. A guerra, as catástrofes naturais, os conflitos étnicos e a doençq provocam anualmente milhares de mortes em
todo o mundo. Ao mesmo tempo a exclusão social, a pobreza,
a toxicodependêricia e â prostituição marginalizam faixas de
população cada vez maiores. Perante estes cenários, a ajuda
humanitária tem contribuído para minorar o sofrimento das
populações atingidas e reduzir as assimetrias sociais. Para
fazer frente a estes problemas, que se colocam como imenso
desafio, Médicos do Mundo conta com o apoio de um valioso
grupo de voluntánios de diversos quadrantes profissionais e de
uma equipa operíativa que garante a execução dos projectos.
Tudo para que, jiintos, possam encarar de forma mais eficaz
a luta por um murido mais equilibrado e solidário.
Campo principal1 de trabalho I Missões nacionais e internacionais no âmbito da assistência médica e do apoio humanitário as popula(;ões excluídas.
Principais actividades I Desde 1999, que existimos
em Portugal, onde desenvolvemos actualmente cinco projectos nas áreas de Lisboa e Porto. No estrangeiro, iniciámos
as nossas misseies em Timor-Leste. Hoje trabalhamos em
Moçambique (na Matola e na Namaacha) e no Afeganistão
(em Herat). Em Portugal e no estrangeiro, trabalhamos
com a populaçãci excluída, contribuindo para a minimização
do sofrimento dois que mais precisam.
Entidade a que esta vinculada I Rede Internacional de
Médicos do Munclo, constituída por 12 delegações (Argentina,
Bélgica, Canadá, Chipre, Espanha, Estados Unidos

Objectivos I A Sol sem Fronteiras é uma associação de inspiração cristã cujo objectivo global é promover os ideais da fraternidade e da solidariedade entre povos e particularmente entre
jovens de países diferentes.
É uma associação nascida a partir da experiência e iniciativa do movimento dos Jovens sem Fronteiras e formada a pensar na juventude. Como tal, os seus corpos sociais são maioritariamente preenchidos por jovens, e os projectos de desenvolvimento e promoçãohumana que por ela são levadas a cabo
visam prioritariamente a população juvenil e infantil dos países
menos desenvolvidos.
Sendo, embora, uma organização de carácter juvenil,
de inspiração cristã, está aberta a participação e a colaboração de todas as pessoas sensíveis a solidariedade sem
fronteiras, independentemente da sua idade e condição
social ou religiosa.
Presentemente, encontra-se a desenvolver projectos
sobretudo na área da educação em Angola, Moçambique,
Timor, Guine-Bissau, São Tomé e Principe e Cabo Verde.
Para os próximos três anos os objectivos continuam a ser
o incremento dos projectos integrados na área da educação,
envolvendo, sempre que possível, jovens voluntários.
Campo principal de trabalho I Cooperação para o
Desenvolvimento
Educação para o Desenvolvimento I FormaçãolEducação
Principais actividades I Sectores de intervenção dos projectos
e acções realizados entre 2000 2002
Assistência/promoção social - Angola; Cabo Verde; Guiné-Bissau; Moçambique; São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
Distribuição de bens não alimentares - Angola e Guiné-Bissau.
Educação formal - Angola; Cabo Verde; Guiné-Bissau;
Moçambique e São Tomé e Principe.
Educação não formallalfabetização - Angola; Cabo Verde;
Guiné-Bissau; Moçambique; São Tomé e Principe e Portugal.
Empregolinserção na vida activa - São Tomé e Príncipe.

1. Na sua edição de domingo, dia 21 de Março, o PÚBLICO
apresentou uma extensa e bem documentada reportagem
sobre a pobreza e a exilusão social no nosso País, dando
particular destaque a situação extrema de pelo menos 200
mil pessoas sofrerem fome.
Por muito distraídos que andemos com o Euro 2004,
o Rock in Rio ou, simplesmente, com as nossas estratégias
individuais de sobrevivência ou sucesso que enchem os nossos quotidianos, aquele notável trabalho de Andreia Sanches
e António Marujo tem, creio, profundidade e vigor para
desinstalar as consciências mais letárgicas.
Como não se deixar desafiar pelo poema de Sophia de Mello
Breyner: Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar ...?
Que fazer para pôr termo pronto a tão grave problema?

EM YORTUGAL
Manuela Silva
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Sem alteraçlões significativas de paradigma,
designadamente no que se refere
ao controlo dos mecanismos especulativos,
as regras que vigoram nas trocas
internacionais, no acesso a tecnologia
e (a informação, para falar apenas
de alguns vectores, não vai ser possível
estancar o empobrecimento de parte
significativa da Humanidade,
neni tão pouco impedir a formação
de bolsas de pobreza, mesmo nos países
mais ricos.

2. Não será demais sublinhar que o fenómeno do empobrecimento e da exclusão social, que hoje dnhecemos, tem
causas estruturais, que, por sua vez, decorrem do modelo
económico vigente e, em particular, duma globalização
desregulada e autonomizada em relação a objectivos de solidariedade ou equilíbrio ecológico.
Sem alterações significativas de paradigma, designadamente no que se refere ao controlo dos mecanismos especulativos, as regras que vigoram nas trocas internacionais,
no acesso a tecnologia e a informação, para falar apenas
de alguns vectores, não vai ser possível estancar o empobrecimento de parte significativa da Humanidade, nem tão
pouco impedir a formação de bolsas de pobreza, mesmo
nos países mais ricos.
Pense-se por exemplo no desemprego estrutural - uma
das causas próximas da pobreza e da exclusão social e como este é, em grande parte, provocado pelo funcionamento desregulado dos mercados de factores e de produtos,
sujeitos a forte e desigual concorrência a escala mundial.
3. Mas, se é verdade que, sem reformas institucionais
de fundo, não se pode esperar a erradicação da pobreza, que
continuará a emergir como subproduto do próprio sistema,
não é menos verdade que estão disponíveis medidas para
atenuar os seus efeitos, prevenir algumas das suas causas
e contribuir para maior inserção social dos que vão sendo
excluídos.
Uma sociedade como a portuguesa teoricamente dispõe
de recursos para o fazer em escala muito mais generosa
do que tem feito até agora e cujos resultados estão a vista.
É possível minorar a pobreza e erradicar a fome em
Portugal.
E, se isso é possível, é moral, cívica e politicamente obrigatório fazê-lo.

4. Conhecendo as restrições orçamentais que têm pesado
sobre a política social em Portugal, nos últimos dois anos, defendo que se deveria criar, desde já, um Fundo de emergência
social destinado ao reforço das medidas de combate a fome e a
pobreza, cabendo naturalmente ao Governo a responsabilidade
de o criar e de o administrar em parceria com a sociedade civil.

O Fundo poderia ser constituído através de um imposto
extraordinário sobre todos os espectáculos (festivais de
música, cinema, teatro, eventos desportivos, etc.), em percentagem a estimar sobre os bilhetes vendidos.
Faço notar que um tal imposto extraordinario teria o mérito de apelar a solidariedade das pessoas de maior rendimento em relação aos mais empobrecidos. Trata-se de um
tipo de imposto que, pela sua reduzida percentagem, não
tem incidência negativa nas respectivas actividades, conhecida que é a rigidez deste tipo de procura em relação a certas faixas de rendimento; por outro lado, incidiria sobre actividades completamente ao abrigo da concorrência externa,
sem efeitos, pois, de deslocalização; também não afecta
a inflação, dada a sua reduzida ponderação nos consumos.
Poderia mesmo esperar-se algum efeito benéfico em termos de dinamização da procura interna de bens essenciais os bens que viessem a ser adquiridos para a satisfação
das necessidades básicas dos mais carenciados.

5. Uma vez que o Estado já possui infra-estruturas administrativas próprias para a política social e, por outro lado, o Pais
dispõe de uma ampla rede de instituições de solidariedade
social, penso que estaria garantida a devida aplicação
do Fundo, sem acrescimos excessivos de custos de administração. Haveria, sim, que cuidar de reforçar os recursos financeiros e humanos ao dispor do rendimento mínimo
de inserção, dotar com mais recursos as IPSS, definir novas
parcerias para alargar os seus campos de acção a áreas
ainda não cobertas, estabelecer protocolos de colaboração
com as autarquias, com os serviços de educação, de saúde,
de habitação ou de justiça para aproveitar de potenciais
sinergias.
E por que não aproveitar esta iniciativa para praticar uma
avaliação rigorosa de necessidades, acções, custos e resultados com contas a prestar regularmente a sociedade civil?
Fica a sugestão. Porque ((vemos, ouvimos e lemos, não
podemos ignorar.. . »
24 de Março 2004

Faço notar que um tal imposto extraordinario
teria o mérito de apelar a solidariedade
das pessoas de maior rendimento em relação
aos mais empobrecidos. Trata-se de um tipo
de imposto que, pela sua reduzida
percentagem, não tem incidência negativa
nas respectivas actividades, conhecida
que é a rigidez deste tipo de procura
em relação a certas faixas de rendimento;
por outro lado, incidiria sobre actividades
completamente ao abrigo da concorrência
externa, sem efeitos, pois, de deslocalização;
também não afecta a inflação, dada a sua
reduzida ponderação nos consumos.

E KELANCE

- CONTRIBUTO DA CNJP* PARA
O TRATADO CONSTITUCIONAL DA UE
*Comissão Nacional Justiça e Paz
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A questão decisiva prende-se
com a necessidade de construir o projecto
de unidade europeia em torno de valores
eticos e culturais partilhados pelos povos
europeus. Ou, como já várias vezes
foi referido, a necessidade de dar uma
alma a Europa. Este projecto tem sido até
aqui encarado sobretudo como uma
agregação de interesses económicos.
Os ((pais fundadores» da União Europeia,
de modo pragmático, optaram por criar
~interdependênciaseconómicas
que impedissem a repetição dos conflitos
bélicos passados, e neste aspecto tiveram
êxito. Mas, desde o início, aspiravam
a uma coesão e a uma unidade
com alicerces mais profundos.

1. O trabalho da Convenção Europeia em ordem a elaboração de um projecto de Tratado Constitucional da União
Europeia, que está prestes a concluir-se [entretanto terminado em Junho de 2004, a nível da Cimeira de Chefes de
Estado e de Governo - N.R.], oferece uma inédita oportunidade de repensar os objectivos desta União, as suas estruturas e os princípios em que assenta. Aos cidadãos e cidadãs
europeus em geral, e as instituições da sociedade civil das
várias nações europeias, tem sido dada também a oportunidade de participar neste trabalho. Não podemos, porém,
deixar de reconhecer que, lamentavelmente, esta oportunidade de participação e debate não tem sido cabalmente
aproveitada entre nós.
Neste contexto, a Comissão Nacional Justiça e Paz vem
dar um seu contributo, procurando salientar alguns aspectos
que lhe parecem mais relevantes no plano dos princípios fundamentais, abstendo-se de entrar em questões mais especificas, de ordem política ou técnico-jurídica, que escapam
ao seu campo próprio de actuação.
2. A questão que se nos afigura decisiva prende-se com
a necessidade de construir o projecto de unidade europeia
em torno de valores eticos e culturais partilhados pelos povos
europeus. Ou, como já várias vezes foi referido, a necessidade de dar uma alma a Europa. Este projecto tem sido até
aqui encarado sobretudo como uma agregação de interesses
económicos. Os «pais fundadores)) da União Europeia,
de modo pragmático, optaram por criar interdependências
económicas que impedissem de facto a repetição dos conflitos bélicos passados, e neste aspecto tiveram êxito. Mas,
desde o início, aspiravam a uma coesão e a uma unidade
com alicerces mais profundos. Jean Monet afirmou um dia
que, para construir mais solidamente o projecto europeu,
deveria ter começado pela cultura...
Só uma União Europeia assente em princípios, valores
e convicções permitirá ultrapassar divergências de interesses nacionais em função de um bem comum mais amplo.
E só assim tal projecto poderá mobilizar a adesão e o entusiasmo de todos os europeus (o que - deve reconhecer-se nem sempre tem sido conseguido, se atendermos, por exemplo, aos níveis de abstenção em eleições europeias).
O desafio de um novo alargamento torna particularmente
oportuno e necessário este reforço de coesão assente em
valores. que com esse alargamento (como em menor medida
também sucedeu aquando do alargamento que conduziu
a adesão de Portugal) será muito mais acentuada a heterogeneidade dos Estados membros, no que se refere aos
índices de desenvolvimento sócio-económico e as experiências históricas recentes.
Por isso, há que saudar a declaração do artigo 2 O do projecto de Tratado Constitucional da União Europeia segundo
o qual esta se funda nos valores do respeito da dignidade
da pessoa humana, da liberdade, da democracia, do Estado
de Direito e do respeito dos direitos humanos, visando
a construção de uma sociedade pacifica que põe em prática
a tolerância, a justiça e a solidariedade.

~
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O desafio que se coloca a União Europeia, e a todos os
europeus, é o de descobrir e concretizar as implicações
destes valores.

3. Destacamos desde já, e por um lado, o princípio, característico do constitucionalismo moderno, do reconhecimento
e protecção dos direitos humanos, corolário e reflexo da
dignidade da pessoa humana.
Trata-se de um principio com uma fundamentação e validade supra-estadual, isto é, de um princípio que vincula
o próprio Estado, ou a comunidade de Estados, princípio que
estes não criam, mas apenas reconhecem.
Não podemos deixar de salientar que essa fundamentação não pode, para nós, desligar-se da imagem bíblica
da pessoa humana criada a imagem e semelhança de Deus,
com quem o próprio Deus se identifica, em especial quando
estão em causa os mais fracos e indefesos (((Sempre que
fizestes isto a um destes Meus irmãos mais pequeninos
a Mim mesmo o fizestes)) - «Mt 25,40»).
De qualquer modo, ainda que possam divergir quanto
a fundamentação, há, no plano prático, um espaço amplo
de convergência entre todos os europeus quanto a validade
deste princípio.
De entre os direitos humanos fundamentais, a proeminência cabe ao direito a vida, pressuposto de todos os outros direitos. É de aprovar a posição de pioneirismo no plano
mundial que a Europa vem assumindo no que se refere
a pena de morte. Importa, porém, estender a tutela da vida
a todas as suas vertentes sem excepções.
4. Para além dos direitos de liberdade e participação política,
importa dar relevo aos direitos sociais, expressão de um
princípio de solidariedade que também é um dos valores em
que se funda a União Europeia. Há, pois, que preservar
e consolidar os princípios em que assenta o chamado
((modelo social europeu)).
O ((modelo social europeu)) pode ser objecto de correcções, aperfeiçoamentos ou adaptação as exigências das
transformações económicas mais recentes, mas sem que
sejam atingidos os valores de solidariedade em que assenta.
A solidariedade traduz-se em objectivos de coesão
económica e social que atenuem os desníveis de desenvolvimento e, por razões de coerência, também deverá reflectir-se
na política de cooperação externa da União Europeia. A este
respeito, há que reconhecer que nem sempre as políticas dos
Estados membros têm correspondido as expectativas
geradas ou mesmo aos compromissos assumidos (em
relação a maior parte desses Estados, está longe de ser
atingido, por exemplo, o objectivo de afectação de 0,7%
do P.I.B. a ajuda pública ao desenvolvimento).
A este objectivos de cooperação também não podem ser
alheias, por outro lado, as políticas de imigração.
A solidariedade deve estender-se também as gerações
futuras e a esta luz deve ser encarada a protecção do ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável.
A União Europeia com esta dimensão social pode ser

vista como alternativa a globalização económica desregulada,
procurando harmonizar a liberdade económica com objectivos de justiça social e protecção do ambiente. Pode, por isso,
ser um modelo para experiências de integração económica
que vão surgindo noutros continentes.
I

5. As discussões em torno do projecto de Tratado
Constitucional abarcam também o modelo de articulação
institucional da União Europeia e de repartição de competências entre esta e os Estados membros. Não nos cabe tomar
opções concretas neste âmbito, mas apenas relembrar
alguns princípios do pensamento social cristão que poderão
de algum modo iluminar essas opções concretas.
Um deles e o da exigência de prossecução do bem
comum, que se traduz neste caso num bem comum especificamente europeu. A construção europeia não pode basear-se num simples jogo de força entre interesses nacionais permanentemente em confronto. Há que superar uma visão
estreita desses interesses e alargar o horizonte na perspectiva do bem comum europeu, que em última análise se compatibiliza com uma visão mais alargada do próprio interesse
nacional.
Por outro lado, como vem sendo reconhecido pela ordem
jurídica europeia e é reconhecido pelo projecto de Tratado
Constitucional, o princípio da subsidiariedade, que encontra
raízes no pensamento social cristão, pode ser a chave para
uma repartição equilibrada de competências entre a União
Europeia e os Estados membros, que harmonize as exigências do bem comum europeu e a preservação da riqueza
que representam as especificidades nacionais.
A este respeito, importa sublinhar que a União Europeia
não pode ser vista como inimiga dos valores mais preciosos
de muitas das culturas nacionais europeias, o que poderia
acentuar ainda mais o divórcio entre ela e os cidadãos
e cidadãs europeus. 0 s valores comuns que podem mobilizar
as pessoas e povos europeus não agridem as culturas
nacionais, antes as valorizam, e são amplamente consensuais, unem e não dividem. Por isso, não deverá assumir
enquanto tal em âmbitos internacionais posições em matérias
delicadas de relevância ético-cultural (como o aborto ou
a definição de família e o seu estatuto) que não sejam, neste
aspecto, consensuais.
De acordo com o princípio da subsidiariedade, uma
sociedade de ordem superior não deve absorver ou suprimir as iniciativas e competências de uma sociedade de
ordem inferior, mas antes apoiá-la e coordenar a sua acção
com a de outras sociedades em ordem ao bem comum.
As competéncias da sociedade de ordem superior limitam-se aos domínios em que, na perspectiva do bem comum,
os objectivos em causa são atingidos de forma mais perfeita e completa do que o seriam num plano inferior. Valoriza-se, assim, a descentralização e a proximidade entre o
poder e as pessoas.
6. Impõe-se, por último, uma referência a abertura da Europa
ao mundo. Não será aceitável a ideia de uma Europa como
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((fortaleza)) ou coino ((ilha de paz e prosperidade)) alheia
ao mundo turbulento que a rodeia. A unidade europeia deve,
pelo contrário, ser vista como antecipação de uma unidade
mais vasta e de alcance verdadeiramente universal.
Daí a importâiicia da efectiva implementação de uma
política externa europeia comum. As divisões manifestadas
a propósito da recente guerra no Iraque revelam a inexistência dessa política, mas, ao mesmo tempo, a lacuna que essa
inexistência representa no mundo de hoje.
A política externa europeia há-de inspirar-se nos valores
que estão na base da própria União Europeia. Entre estes
contam-se os valores democráticos que também inspiram
a Aliança Atlânticai, aliança que importa preservar. Mas esta
aliança pressupõe uma ordem internacional regida pelo
Direito e pela Carita das Nações Unidas. O primeiro ataque
a essa aliança venn da parte de uma visão da ordem internacional regida pela força hegemónica de uma superpotência
que se considera acima do Direito.
A política externa europeia poderá evitar uma ordem
internacional unipolar e permitir ainda que a Europa sirva
de ponte entre o Ocidente e outras áreas do mundo com as
quais ela mantém laços históricos e que nesse mundo unipolar correriam particulares riscos de marginalização: a Africa,
a América Latina, o mundo árabe. Será de recordar, a este
propósito, que já a primeira declaração oficial do projecto de
unidade europeia, a ((Declaração Schuman)), fazia referência
ao desenvolvimento do continente africano como uma tarefa
da Europa. Esse 14 um desígnio a que Portugal, por razões
históricas, se sente também particularmente ligado.
A União Eurcipeia nasceu da exigência de que não
viessem a repetir-se as dramáticas experiências das guerras
ocorridas em solo europeu na primeira metade do século XX.
A experiência da construção da unidade europeia é um belo
exemplo de inversão de uma tendência histórica marcada
pela guerra. Povois que se guerrearam ao longo dos séculos
protagonizam hoje um projecto de unidade política. Por isso,
e em coerência, lima política externa europeia comum não
pode deixar de seivir a causa da Paz, uma Paz que, de acordo com a visão da Papa João XXIII, se alicerça na liberdade,
na verdade, na justiça e no amor.

7. As referências de João Paulo II a necessidade de reconhecer e reavivar ias raízes cristãs da cultura europeia devem
ser vistas nesta perspectiva: como um contributo para
reforçar a Europa dos valores e para dar uma alma a Europa.
Não se trata, obviamente, de pretender reproduzir modelos do passado (de resto, porque esses modelos nunca corresponderam a unia tradução fiel da mensagem cristã na sua
pureza), nem de construir uma Europa que marginalize
os não cristãos. Nem se trata (como muitas vezes sucedeu
no passado) de uima simples opção identitária, em antagonismo com outras, que não se traduza depois em comportamentos coerentes com os valores cristãos. Hoje, reconhecer
as raízes cristãs (da cultura europeia é também um desafio
e uma responsabilidade, que implicam essa coerência que
muitas vezes faltou no passado. E essa coerência exige

a valorização do diálogo de culturas na perspectiva da fraternidade universal.
Afirmou João Paulo II, em 20 de Junho de 2002, a um
congresso sobre a Constituição Europeia:
«Sem ceder a qualquer tentação de nostalgia, e também
sem nos contentarmos com uma reprodução mecânica dos
modelos do passado, mas abrindo-nos aos novos desafios
presentes, deveremos, pois, inspirar-nos, com uma fidelidade
criativa, nas raízes cristãs que marcaram a história europeia.
É a memória histórica que o exige, mas também, e sobretudo, a missão da Europa, chamada, também hoje, a ser um
exemplo de progresso verdadeiro, a promover a mundialização na solidariedade e sem exclusão, a contribuir para a edificação de uma paz justa e duradoura, no seu seio e no
mundo inteiro, a juntar tradições culturais diferentes para dar
vida a um humanismo no qual o respeito pelos direitos, a solidariedade e a criatividade permitam a cada homem realizar
as suas mais nobres aspirações. (...)
É, de facto, urgente e necessário mostrar - com a força
de argumentações convincentes e de exemplos atraentes que edificar a nova Europa fundada nos valores que a modelaram ao longo de toda a sua história e que têm as suas
raízes na tradição cristã é vantajoso para todos, seja qual for
a tradição filosófica ou espiritual a que pertençam, e constitui
o fundamento sólido para uma convivência mais humana
e mais pacífica, porque respeitadora de todos e de cada um.»
A construção europeia e, por maioria de razão, a futura
Constituição Europeia não podem, pois, ser pensadas com
referência a modelos do passado, nem em arranjos de conveniência. Exigem um projecto mobilizador dos cidadãos
europeus, claramente referenciado a princípios, valores
e convicções que constituem a alma de uma Europa que se
quer um espaço de liberdade, justiça, paz, solidariedade, um
espaço promotor dos direitos humanos. É essa Europa que
se quer espelhada na sua Constituição.

Lisboa, Maio de 2003

Jacques Drèze*
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Durante séculos, as instituições caritativas
católicas deram corpo a atenção privilegiada
aos pobres, que ocupa primeiro plano
na vida de Jesus. Nos nossos dias,
a sociedade civil substituiu essas
instituições, para assegurar uma existência
mais digna a todos os cidadãos. O Estado
social europeu é uma etapa significativa
do progresso das nossas sociedades.
Mas há dimensões de solidariedade
autêntica muito imperfeitamente assumidas
na Europa actual.

Pmfesso~em6nto da Universidade Catdica de Lovaina (üélgica);texto da conferência
proferida na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, em 30 de Janeiro de 2004,
por ocasi80 da concessão do doutoramento chonons causa» por esta universidade

1. A União Europeia está, hoje, em busca da sua própria
identidade - por um lado, procurando dotar-se de uma
Constituição; por outro, orientando as suas opções de alargamento, nomeadamente no que se refere a entrada da
Turquia.
A Igreja Católica saúda este movimento e sublinha a sua
importância. Numa mensagem enviada as universidades
católicas europeias reunidas em Roma em Junho de 2002,
João Paulo II convidou a União Europeia, a reconhecer a
dignidade da pessoa humana e o direito a liberdade religiosa;
a dedicar-se ao estabelecimento de uma cultura e de uma
ética de autêntica solidariedade. Recordou que a Europa não
pode ignorar a sua herança cristã, mas que deve actualizá-la
abrindo-se aos novos desafios do presente. (...)
Através das soas actividades de investigação e de ensino, a universidade prepara o futuro da sociedade. Deve fazê-lo de modo consciente e apoiado na razão, para poder
responder ao seu papel privilegiado na orientação do progresso da sociedade. Esta terceira missão da Universidade
pode resumir-se parafraseando Teilhard de Chardin, para
quem «o espírito de investigação é a alma permanente da
evolução». Eu acrescentaria: a universidade é a consciência
permanente da evolução na sociedade.
Para uma universidade católica, esta missão particular
é dupla: por um lado, testemunhar, na sociedade civil, os valores reliçiosos susceptíveis de contribuir para o progresso
da humanidade; por outro, testemunhar, na Igreja, a evolução
da sociedade humana, os seus problemas e os seus
desafios.
2. O tema é vasto, não sendo possível desenvolvê-lo em dez
minutos. Assim, limito-me a intervir enquanto economista e
universitário, preocupado com a concretização de uma ética
de solidariedade, autêntica, na ordem económica. Enquanto
economista cristão, inspirado pela Boa Nova de Jesus Cristo
e por textos importantes como as enciclicas ((Laborem
Exercens)) e ((CentesimusAnnus)), penso que a concretização de uma solidariedade autêntica com os desfavorecidos
é o desafio, por excelência, da actualização da herança cristã
da Europa.
Durante séculos, as instituições caritativas católicas hospitais, dispensários, asilos - deram corpo a atenção privilegiada aos pobres, que ocupa primeiro plano na vida de
Jesus. Nos nossos dias, a sociedade civil substituiu essas
instituições, para assegurar uma existência mais digna a
todos os cidadãos. O Estado social europeu (ou seja: o estado providência) é uma etapa significativa do progresso das
nossas sociedades. Mas há dimensões de solidariedade
autêntica muito imperfeitamente assumidas na Europa actual. Vou mencionar três, sobre as quais trabalhei enquanto
economista profissional: (i) o direito ao trabalho de todos, em
particular dos mais abandonados dos desempregados; (ii) a
solidariedade entre países membros, compreendendo,
nestes, os membros mais recentes; (iii) a solidariedade com
os países do Terceiro Mundo, em particular os mais endividados.

3. A persistência, desde há 25 anos, de uma percentagem de
desemprego elevada na União Europeia - mais de 10 por
cento da populaç:ão activa, uns 16 milhões de pessoas - é
um verdadeiro escândalo para as nossas economias
avançadas. Desdle os anos 80, o desemprego concentra-se
nos trabalhadores pouco qualificados, ou desvalorizados por
outras razões: jovens, mulheres, idosos.
As políticas susceptíveis de pôr fim a esta situação
devem actuar simultaneamente sobre a oferta e sobre a
procura de trabalho. Mas acontece que as politicas de apoio
a procura, em termos macro-económicos, não podem definir-se, apenas, nurri quadro europeu. A União Europeia é uma
economia relativamente fechada, as importações e exportações não representam mais que 10 por cento do rendimento, em comparaçio com os 75 por cento dè um pequeno país
aberto, como a Bélgica, ou dos 40 por cento de Portugal.
Num país aberto, a estimulação da procura reflecte-se,
sobretudo, nos parceiros comerciais, tendo impacto reduzido
no interior do próprio país.
Até agora, a União Europeia não assume responsabilidades em matéria de procura macro-económica.A utilização
dos seus dois instrumentos naturais, a política monetária
e a política orçannental, está condicionada pelas orientações
do Banco Central Europeu, confinado a prevenção da
inflação e pelo Pacto de Estabilidade, que limita a três por
cento os défices públicos (tanto o ordinário como o extraordinário) de cada país, portanto menos de três por cento no
seu conjunto. Sei que Portugal fez esforços louváveis para
respeitar estes lirnites, e desconfia dos grandes paises, como
a França e a Alemanha, que adoptam comportamentos
menos escrupulosos. Compreendo; mas o fio desta minha
apresentação é outro. Quero sublinhar que a Europa, ao
recusar a sua responsabilidade em matéria de procura
macro-económicia, confina a luta contra o desemprego, as
politicas de oferta, insuficientes, por si mesmas, para resolver
o problema - fazemos a triste experiência disso desde há 25
anos. Adiante, e a partir desta constatação, tirarei daqui uma
conclusão para a Constituição europeia. A propósito das
politicas de oferta, já tive ocasião de expor porquê e como
é que os recursos consagrados as indemnizaçõesde desempregados ganhariam se fossem reorientados para subsidios
ao emprego de trabalhadores pouco qualificados - por exemplo, sob a forma de desagravamento das cotizações sociais
para os salários mais baixos. Desde há dez anos que existem
tentativas nesse sentido, nalguns países, mas numa escala
muito limitada. Isto acontece, porque os países que praticam
politicas destas, isoladamente e a expensas próprias, são
penalizados pela mobilidade internacional do trabalho:
imigração subsidiada de trabalhadores pouco qualificados,
emigração de qualificados que contribuiriam para os financiamentos. Num mercado de trabalho integrado, medidas
como as que referi deviam ser encorajadas por intervenções
da União nos subsidios de emprego outorgados por países-membros. É m(ais um passo que tem sido ignorado pela
União Europeia, cuja política social se tem limitado as comparações de práticas nacionais.

Os factores atrás expostos explicam, em grande parte,
a incapacidade europeia para resolver o problema do desemprego endémico dos trabalhadores mais vulneráveis. Ora
este mesmo problema está a cabeça das preocupações da
solidariedade autêntica, susceptíveis de dar corpo, actualmente, a uma verdadeira dimensão cristã da identidade
europeia. Espera-se das universidades, em especial das
universidades católicas, uma resposta ao convite de João
Paulo II em Junho 2002.
4. Serei mais breve nos outros dois temas. Quanto a solidariedade entre países membros, quero lembrar que
a União Europeia de 1958 teve um papel determinante na
redução das desigualdades entre países. Enquanto o rendimento por habitante, na Itália, atingia, em 1958, 74 por cento
da média dos quinze paises, actualmente ultrapassa os 100
por cento. Portugal ainda não atingiu o nível de partida
da Itália, mas tem a mesma progressão relativa. Os países
de Leste recentemente admitidos partem com um rendimento por habitante muito inferior a média dos quinze: 10 a 20 por
cento, segundo os países. Subsiste grande incerteza quanto
a rapidez com a qual esses países vão convergir para
a média europeia.
Face a esta situação, há uma medida que os Quinze
poderiam tomar, sem riscos para eles próprios e com grande
benefício para os novos membros. Trata-se de oferecer a
esses países um ((seguro de convergência)), segundo o qual
as transferências de recursos se fariam a seu favor, se a convergência fosse mais lenta do que previsto; e, pelo contrário,
a favor dos Quinze, se fosse mais rápida.(...)

5. A escala do mundo, os problemas que evoquei são problemas dos ricos, ou, pelo menos, das classes médias. 0 s
pobres do Evangelho, aqueles em quem Jesus se reconhece
entre nós, não estão aqui mas no Terceiro Mundo. Há actualmente 49 países cujos habitantes têm rendimentos inferiores
a um euro por dia. A população destes paises atinge 850 miIhões de pessoas. Entretanto, os 843 milhões de habitantes
dos 23 países mais ricos (entre os quais a União Europeia)
rondam os 80 eurosldia. Estes paises ricos querem erradicar
a pobreza, aumentar a educação e melhorar o estado sanitário consagrando sete milésimos (menos de um por cento)
dos seus orçamentos a ajuda ao desenvolvimento. Chegou-se aos 4,5 milésimos, mas recaiu-se para os 2,4 - enquanto a dívida dos países pobres vai aumentando seinpre. Aqui,
mais uma vez, os países ricos, entre os quais se encontra
a União Europeia, que tem compromisso com um Programa
de cooperação com países de África, Caraíbas e Pacífico
(ACP), falharam em termos de eficácia económica.
Emprestaram aos países pobres em dólares, a taxas variáveis - em vez de oferecer segurança equitativa, nas taxas
de câmbio e nas taxas de juro.
Quatro economistas, que pertencem as quatro universidades católicas belgas, definiram um programa de retoma da
ajuda ao desenvolvimento e de reabsorção definitiva da dívida dos países mais pobres - programa PAIR - que alia as

exigências de eficácia económica (em particular na partilha
de riscos) e as de justiça distributiva entre os países credores, por um lado, e os países em desenvolvimento, por
outro. Sabemos que este programa de natureza multilateral
(como é necessário para uma solução global equitativa)
é difícil de fazer adoptar pelos 23 paises ricos envolvidos.
Uma alternativa menor poderia ser endossada pela União
Europeia em proveito dos países ACP. 0 s nossos esforços,
apoiados por centenas de economistas belgas e outros
europeus, e, em Monterey, pelo próprio Governo belga, ainda
não alcançaram aceitação ao nível da União Europeia.
É um programa que não passa no filtro dos processos
de decisão em curso. A atenção prioritária aos mais pobres,
de acordo com a actualização da herança cristã da Europa
face aos novos desafios, sofre (...é caso para o dizer)!
6. A partir destes diferentes exemplos, gostaria de tirar uma
conclusão institucional para a Constituição Europeia. Não
sou especialista de ciência politica nem de direito internacional. Mas leio os trabalhos dos meus colegas economistas
especializados no que se chama «a nova economia política)),
que estuda as instituições políticas susceptíveis de conduzir
a políticas económicas segundo as aspirações dos cidadãos.
Estes economistas (em particular Guido Tabellini) põem em
contraste dois modos da governância política. Por um lado,
o controlo democrático, pela via eleitoral directa: os responsáveis políticos cuja acção não corresponde as aspirações
dos eleitores não são reeleitos. É uma disciplina democrática
que incita a promover as políticas desejadas e a manter
as promessas feitas.
Por outro lado, pode haver definição de regras estritas,
nas quais se devem inserir as políticas económicas. Tais
regras devem ser adoptadas por unanimidade e concretizadas por uma administração, fácil de controlar, porque não
tem autonomia.
A política macro-económica da Europa desenvolve-se
nesta segunda lógica: mandato estrito para o Banco Central
Europeu; Pacto de Estabilidade, limitando os défices orçamentais a três por cento.
Políticas mais inovadoras requerem tomadas de responsabilidade e riscos políticos que não se podem organizar sob
controlo democrático, senão na base da democracia directa,
com os responsáveis eleitos sujeitos a sanção dos seus
eleitores.
Eu concluo que políticas económicas que dêem um conteúdo forte ao cuidado de solidariedade autêntica requerem
uma Constituição Europeia abrindo claramente a via da
democracia directa: poderes acrescidos do Parlamento,
eleição do Presidente da Comissão, etc.
Não tenho competência nem tempo para desenvolver
este tema. É em meios universitários que favoreçam o trabalho interdisciplinar que tais temas podem ser desenvolvidos frutuosamente. É por isso que João Paulo II tem razão
em convidar as universidades a estudar a identidade
europeia. Os universitários católicos devem fazê-lo, no espírito
evangélico de uma solidariedade autêntica.

7. Permitam-me que termine evocando a candidatura turca,
e o dever dos universitários católicos tomarem, dentro
da Igreja, o papel de consciência da evolução, tendo como
corolário, o cuidado de estimular a Igreja a evoluir, ao ritmo
do investimento dos seus membros na cidade terrena.
(Como escreveu muito justamente Maurice Bellet, «a fé não
pode ser senão uma crítica implacável de tudo o que se faz
em seu nome))).
Não quero pronunciar-me globalmente sobre a entrada
da Turquia na União. Vejo o atractivo imenso de fazer participar na União um país de maioria muçulmana - ocasião
única de concretizar a liberdade religiosa em toda a Europa
e de promover diálogo de iguais entre cristãos e muçulmanos. Vejo, também, o risco de fazer entrar na União
um país impregnado de tradição imperial e pouco propenso
a abandonos de soberania (os quais eu próprio desejo
tanto!!)
Mais simplesmente, o que quero é evocar dois desafios
que esta candidatura levanta para a Igreja Católica.
Em primeiro lugar, a própria ideia de diálogo inter-religioso convida-nos a reconhecer que a franca abertura
ao diálogo, que o Concílio Vaticano I1 inaugurou, está
ameaçada por textos mais recentes, como a «Dominus
Jesus)). Cabe aos universitários católicos a militância
no seio da sua Igreja para prolongamentos audaciosos do
Vaticano II.
Em segundo lugar, uma condição prévia claramente formulada em relação a Turquia é o respeito da igualdade
absoluta entre homens e mulheres na vida cívica (e, bem
entendido, na vida económica). Ora, se há um assunto em
que a Igreja Católica dá aos discípulos de Jesus a confrangedora impressão de se afastar da prática do Mestre,
é precisamente o que diz respeito ao lugar da mulher na
vida da Igreja. Confesso-me herético neste ponto e, em
relação a ele, é para mim extremamente difícil aderir a instituição Igreja. No que se refere ao lugar das mulheres na
Igreja, não ando obstinado pela ordenação das mulheres
(que, naturalmente, desejaria, mas que não está
no primeiro plano das minhas preocupações). Estou atento
é a participação das mulheres na gestão e na decisão, em
todos os níveis da vida da Igreja. Quando teremos
a primeira mulher cardeal? Estou atento, repito, ao exemplo desastroso que a Igreja Católica dá a todos os povos do
mundo que procuram o desenvolvimento, em circunstâncias
em que a emancipação da mulher (com o seu corolário
de transição demográfica) é, para isso, um factor essencial.
Permito-me deixar aqui o exemplo da faculdade de Teologia da minha Universidade onde, aliás, também ensinam
teólogos de outros grupos religiosos. Esta faculdade consagra prioritariamente uma parte dos seus recursos a bolsas de doutoramento em Teologia reservadas a mulheres.
As vias de convergência entre identidade europeia,
identidade cristã e vocação universitária são múltiplas.
Desejo boa continuação e pleno sucesso aos vossos
esforços.

Jacques Haab*

i

A ((ofensiva)) europeia do Papa para o reconhecimento dos
valores fundantes da cristandade faz integralmente parte
do ((sistema)) Nova Evangelização. Este foi um projecto
instalado progressivamente durante os anos 80, sob o
impulso de João Paulo II. Tornava-se evidente a tendência
acelerada para a secularização das pessoas - desprendimento, desafeição de um numero crescente de mulheres
e homens em relação as Igrejas constituídas - em regiões
do mundo de tradição cristã, nas quais, evidentemente, se
inclui a Europa. Paralelamente, tomam lugar todas as formas de religiosidade outras, até as mais loucas das seitas.
A finalidade do sistema Nova Evangelização foi contrariar essa tendência e bartir a reconquista das almas
ingratas e perdidas. Tudo parece indicar que as escolhas
estratégicas foram feitas com intenção de eficiência rápida.
Quer-se reencontrar depressa o contacto com as populações, tentando melhor resposta as suas expectativas,
de modo a que não vão procurar mais longe. Como se
se aceitasse o risco de pôr em causa o espírito do Concílio
- mesmo que se afirme bem alto que continuamos
na sua linha - e de deixar de lado certos valores evangélicos.

PARAA RECONQUISTA
DAS ALMAS

É este conjunto estratégico
de recuperação-por-etapas-«realistas»
que repugna a muitos cristãos convictos,
iinvestidos no trabalho de Igreja
ou do niundo: cheira-lhes a demasiado
político, falacioso, calculador, manipulador,
paternalista, clerical. Muito longe
dos comportamentos de Cristo
na sociedade do Seu tempo; capaz
de desencadear rejeições violentas.
Pensam que não é nestas condições
que o Evangelho será verdadeiramente
lido,,recebido, vivido em toda a sua
profundidade e verdade, sob a acção
da Graça.

Exceifos de um texto publicado em «Les réseaux des Parvis)), no 18,
Junho 2003.

A Nova Evangelização quer preservar a imagem
de uma instituiçao atraente.
Calorosa nas suas comunidades - o que, em si, vai na
linha dos valores evangélicos, desde que não se tire um
partido excessivo de sentimentalismos desarmantes e submissos, nem de actos de devoção particulares (que se
rotulam de ((populares))). Parece que se quer explorar
os desânimos e os poucos conhecimentos dos que
começam ou recomeçam. (. ..)
Visível. O que é um direito. Mas usa-se uma táctica
da Igreja que consiste em fazer crer que esse direito lhe
é malignamente recusado em nome da laicidade, mesmo
nos países mais democráticos. Os eclesiásticos mantêm
cuidadosamente a confusão entre não-reconhecimento
público das religiões pelo Estado e a sua expressão pública, que não é recusada senão em casos excepcionais
e justificados.
Ainda em ordem a visibilidade, é preciso conservar
e reforçar as instituições sociais da Igreja em paralelo com
as da colectividade nacional. Convém ocupar brilhantemente o terreno, forçar o olhar em manifestações fortemente mediatizadas, de maneira a demonstrar que ainda
somos escutados e legitimados por multidões entusiastas
e unânimes.
Garante de segurança. Num mundo que muda tão
depressa, muitas pessoas precisam de sentir segurança
num quadro estável e solidamente identificado. Portanto,
será conveniente acalmar as inovações nas estruturas e no
funcionamento. Para os responsáveis da Igreja, é obrigatório tomar posição sobre os grandes problemas sociais
- o que não é desprezável, para uma religião que pre-

coniza a salvaguarda da dignidade dos homens, sobretudo
dos mais pobres. Com uma ressalva: não sacudir demais
as diferentes sensibilidades. Assim, cuidado em não repercutir demasiado nas bases (durante as celebrações, por
exemplo) os textos mais ((perturbadores)), salvo quando
dizem respeito as tradições morais e rituais. Privilegia-se
a continuidade - o que é, muitas vezes, uma forma suave
de retrocesso - mais do que a procura: o unanimismo
da «comunhão» vale mais do que o debate público;
a autoridade paternalista vale mais do que a confiança.

E bem conhecido o que já foi feito para aplicar este programa de ((restauro)). Muitos dos objectivos designados,
muitas das medidas tomadas contrariam as belas declarações de abertura a modernidade e dão, desgraçadamente, a impressão de uma organização que se fecha
sobre si mesma, e que recusa no seu âmbito, sacralizando a hierarquia, toda a inspiração que venha do «Povo
de Deus)). Notemos:
Rudes golpes nas comunidades inspiradas pela teologia da libertação. Reposição em vigor do ((juramento antimodernista)). Chamadas de atenção, mais ou menos rigorosas ou destruidoras, quanto aos teólogos e a sua liberdade de investigação. Incitação a demissão (discreta quanto possível) de alguns bispos; o descrédito quanto as contribuições da «época das Luzes)) (ver ((Centesimus
Annusu, ((Fides et Ratio))); a afirmação arrogante de ser
a única Igreja legítima e a única a guardar a Verdade
(((Veritatis Splendor)), «Dominus Jesus))). A primazia
em organizar encontros inter-religiosos espectaculares.
A recusa - apesar da urgência evidente para o serviço
a Eucaristia - de debater até ao fundo o estatuto eclesial
dos padres, dos leigos, e das mulheres em especial. A multiplicidade de canonizações, que espanta os nossos
((irmãos separados)). O reforço do poder pontifical,
alargando o domínio da ((infalibilidade)).
E uma evolução de tipo reaccionário, que perturba
muitos baptizados, a começar por responsáveis membros
do clero. Mas o ((abafamento)) atinge uns e outros.
A alta hierarquia da Igreja agarra-se cada vez mais
a um funcionamento autocrático, tal como já não se vê
no funcionamento de outras associações dos paises livres.
(...)

A ((reconquista)) não é sempre fácil, na base; procura-se, então, restabelecer uma certa influência ao nível superior, por etapas cuidadosamente preparadas e adaptadas.
O Vaticano sabe muito bem que a laicidade é defendida
como bem precioso pelos cidadãos cristãos de muitos
paises, e faz os maiores esforços para acalmar as desconfianças. Vêem-se aberturas ao debate nas colunas
da imprensa católica e organizam-se encontros com as

personalidades da sociedade civil, incluindo agnósticos
notórios. Algum equilíbrio instável; mas, de uma maneira geral, os participantes são corteses, e não levantam
perguntas embaraçosas a comunidade católica que os convida. (...)

A já referida ofensiva em direcção a Constituição
Europeia (em que se destaca o zelo da Opus Dei) procede
do mesmo objectivo de reconhecimento de um lugar singular a Igreja como ((especialista em humanidade)).
Pretende-se assegurar, enquanto é tempo, um lugar as
Igrejas cristãs (sobretudo a Católica), de modo a estruturar
as relações delas dentro dos diversos Estados da maneira
mais acomodatícia. Quanto a João Paulo II, o objectivo vai
muito mais longe: que Deus seja a garantia da nova comunidade de povos: não se «incomoda» com os não-crentes.
(Ver o «discurso de Ravena)), 1986; ou o do aniversário
da coroação de Carlos Magno, 2000). O exemplo proposto
pela Comissão Episcopal da Polónia representa o seu
ideal: ((Desejamos que, na nova legislação da Europa,
se encontre um referência a Deus que, para os crentes,
constitui a razão última da existência dos valores fundamentais da ordem moral religiosa e da ordem social))
(2002). Note-se que muitos bispos de outras nações arvoram já posições semelhantes.

Na mesma linha se continua a situar, no pensamento
vaticano, o projecto complementar e a longo prazo de introduzir o ensino das religiões na escola pública por ((catequistas mandatados)) (A Igreja Católica contaria com
a maior parte destes). Por enquanto, em muitos paises,
contentar-se-á com reclamar o reforço do ensino sobre
as religiões, necessidade que os cidadãos mais conscientes não podem contestar, com a condição de que não
se evitem os esclarecimentos sobre ateísmo.

E ONDE FICAO EVANGELHO?
É este conjunto estratégico de recuperação-por-etapas-«realistas» que repugna a muitos cristãos convictos,
investidos no trabalho de Igreja ou do mundo: cheira-lhes
a demasiado político, falacioso, calculador, manipulador,
paternalista, clerical. Muito longe dos comportamentos
de Cristo na sociedade do Seu tempo; capaz de desencadear rejeições violentas. Pensam que não é nestas
condições que o Evangelho será verdadeiramente lido,
recebido, vivido em toda a sua profundidade e verdade,
sob a acção da Graça. Esperam ainda uma Igreja formada
do conjunto dos baptizados, forte na Fé mas sem vaidade,
sem ostentação. Capaz de construir a cidade do nosso
tempo com todas as outras mulheres e homens, em igualdade, em laicidade. (...)

Durante três anos, um grupo de homens de boa vontade,
palestinianos e israelitas, resolvidos a recusar a fatalidade da
guerra, negociaram - passo a passo e em segredo -os termos
de um plano de paz que poderá ser a contribuição histórica
para a solução do conflito.
No mesmo espírito que eles, no terreno, no coração da
sociedade civil, todos os dias trabalham ((soldadosda paz» que
se esforçam por dar vida real ao seu sonho de reconciliação.

Depois de mais de três anos
de confrontação sangrenta, o projecto
de Tratado (de Paz (ou Acordo de Genebra)
eritre os membros da Autoridade
Palestiniana e personalidades israelitas
da oposição constitui um gesto altamente
simbólico. Diz o escritor israelita üavid
Grossman, também ele subscritor
da Iniciativa: «Um tal pacto supõe
compromissos dolorosos. Os palestinianos
ren~unciariamao direito de retorno
dos refugi;idos. Israel cederia a soberania
do Monte do Templo. É um sacrifício
dilacerante, mesmo para mim, judeu
totalmente laico. Mas o abandono
do retorno exige uma concessão equivalen..
No fun~do,é um acordo cheio de dor.))
Nota da Tradutora -Estas informações sobre o Acordo de Genebra (AG) foram
recolhidas em meados de Janeiro 2004. Mesmo que um escurissimo manto negro tivesse
desfeito esta fonte de esperança que o AG abriu (para todos nós, cuja paz também depende
do Médio Oriente), vale a pena fazer um esforçopara o conhecer o melhor possível.

É p w ' w familianzamwios com a proposta, os seus detalhes e os seus mapas claríssimos

(ver, por exernplo, nNouvel Observateun>,a partir de 12 de Novembro de 2W3):
as fronteiras; o dneito ao regresso dos palestinianos; os colonatos, etc. O documento
foi sdenemente enbãgue na ONU no início de Dezembro de 2003. A infomação que reuni,
quando náo expiicitamente indicado em contrário, fui buscá-la a sucessivos números
do «Nouvel Observateun~(flNO»).
A.P.C.

Pontos-chave do Acordo:
As fronteiras entre Israel e o Estado da Palestina serão
as de Junho de 1967, retocadas minimamente e por troca de
territórios.
Os colonatos israelitas dos territórios ocupados serão, na
sua maior parte, evacuados segundo um calendário aceite
pelas duas partes.
O Estado da Palestina não será militarizado; mas será
dotado de uma segurança sob a supervisão de uma força
internacional.
Jerusalém será a capital dos dois Estados. Constituir-se-á um comité consultivo, com representantes das três
religiões monoteístas.
Parte velha de Jerusalém: os bairros cristão, arménio
e muçulmano - compreendendo a Esplanada das Mesquitas
e o Monte do Templo - passam para a soberania palestiniana. O Bairro Judeu, incluindo o Muro das Lamentações,
já esta sob soberania israelita.
Refugiados: não fica estabelecido o direito ao regresso. SãoIhes propostas compensações financeiras e cinco opções, como
se segue: 1) instalação no Estado da Palestina;2) instalação em
territórios israelitas que virão a ser transferidos para o Estado da
Palestina no quadro de trocas de territórios; 3) instalação num
país terceiro; 4) para um número limitado e definido por Israel,
instalação em Israel; 5) instalação no pais onde já residem.

De facto, nem o israelita Yossi Beilin, nem o palestiniano
Yasser Abed Rabbo têm o acordo dos respectivos governos.
Mas encostam a opinião pública a parede: querem a paz?
Podem avançar para ela. Já vários responsáveis militares
dos dois campos confirmaram a validade do Acordo de
Genebra para lançar os fundamentos de um verdadeiro trabalho para obter paz.
Olha-se para as delegações oficiais que foram a
Genebra e se encontram diante do Hotel Intercontinental
para apoiar o Acordo (ou seja, para alcançar o que se
chamaria a ((Convenção de Genebra))) e nem se acredita:
Jimmy Carter, Lech Walesa, ministros e embaixadores,
prémios Nobel da Paz, 200 delegados palestinianos e outros
tantos israelitas, todos se abraçam. (Diz-se que a adesão
das populações é de cerca de 50 por cento em ambos os
Estados.)
0 s acontecimentos implicam-se uns aos outros no Médio
Oriente, intrincados na humilhação secular dos Árabes (não

importa agora se sofrida com ou sem razão). Houve um
homem que compreendeu isto, há 30 anos, durante a Guerra
do Yom Kippur: Kissinger. Impediu os israelitas de se vingarem de maneira esmagadora sobre o Egipto, de tal
maneira que a paz com Sadat não fosse possível. Em 1956,
os EUA e a então União Soviética chegaram a acordo para
impor um fim a expedição anglo-franco-israelita no Suez.
Depois de 67 e da Guerra dos Seis Dias, as superpotências
já eram rivais, mas Moscovo e Washington juntaram-se para
fazer cessar a ameaça de um conflito mundial. Actualmente,
em face dos EUA, só está o terrorismo. E contra o terrorismo,
só qualquer coisa como o espírito deste Acordo de Genebra.
Testemunho de Camilo Mansour, antigo conselheiro
da delegação palestiniana as negociações Madrid-Washington, de 1991 a 93:
Depois de mais de três anos de confrontação sangrenta,
o projecto de Tratado de Paz (ou Acordo de Genebra) entre
os membros da Autoridade Palestiniana e personalidades
israelitas da oposição constitui um gesto altamente simbólico.
Tenho reservas sobre várias das suas disposições, mas
estou convencido de que exprime a vontade dos dirigentes
da OLP e do corpo central palestiniano para chegar a um
acordo honroso, baseado na coexistência dos dois Estados,
e a saída dos territórios ocupados em 67. Mostra que há em
Israel homens e mulheres que não aprovam o grave impasse
a que conduz a política de Sharon, de colonização da
Palestina e estrangulamento dos palestinianos.
Para além de um significado simbólico, este texto terá
o efeito positivo de permitir aos israelitas que se situam
a esquerda do Partido Trabalhista que saiam da sua letargia
e mobilizem o eleitorado em favor de uma alternativa portadora de uma esperança de paz.
É preciso ter cuidado com a boa consciência que este projecto de Acordo suscita na Europa. A simpatia que os dirigentes europeus podem demonstrar a favor do texto não é um
substituto, por si só, de uma política activa que deviam exercer
para fazer face a estratégia desestabilizadora do par Sharon-Bush. A União Europeia pagará, além disso, o preço da presença, as suas portas, de um Próximo Oriente instável.
Paz na,Palestina ?
(Feitas do Amaral na «Visão» de 18 de Dezembro de 2003
Não quero deixar de sublinhar aqui um acontecimento
recente, de grande significado simbólico: a proposta de Acordo
de Paz para a Palestina, apresentada publicamente em
Genebra no passado dia 1 de Dezembro, por dois homens públicos de créditos firmados, embora sem cargos oficiais no tempo
presente: Yossi Beilin, antigo ministro israelita da Justiça,
e Asser Abed Rabbo, ex-ministro palestiniano da Informação.
A grande diferença entre a ((Iniciativade Genebra)), como
lhe chamaram, e os anteriores planos de paz elaborados,
está em que os planos anteriores foram sempre feitos por
estrangeiros [...I. A proposta Beilin-Rabbo provém de dois
cidadãos nacionais das entidades em conflito. O que deita

por terra o forte argumento, sempre utilizado pelos cépticos
e pelos cínicos - que não sofrem nem morrem «in loco)) -, de
que são os israelitas e os palestinianos, eles mesmos, que
não querem a paz, nem são capazes de se entender. [...I
Fica provado que é possível o entendimento entre aqueles
dois povos.
Não tinham passado 24 horas, e a iniciativa de Genebra
foi publicamente apoiada e endossada, em vários jornais
de referência do mundo inteiro, por personalidades bem
conhecidas e prestigiadas da vida internacional [...I.
Todos eles, de esquerda e de direita, ocidentais, russos
e do Terceiro Mundo, aplaudiram a iniciativa e apelaram aos
governos envolvidos no processo de paz que a tomassem em
consideração e começassem finalmente a negociar de boa-fé.
[...I Para espanto de muitos e raiva de alguns, os EUA
apoiaram publicamente a iniciativa, primeiro pela voz moderada de Colin Powell, e depois por um porta-voz oficial
da Casa Branca. Tinham passado apenas oito dias!
[...I Mas, enquanto os EUA não forem um árbitro imparcial, e não forem capazes de falar grosso a Sharon, nada se
conseguirá no Médio Oriente. E, no entanto, é preciso tentar,
e tentar, e tentar. Porque, como se escrevia recentemente
num editorial de «L'Express», será muito mais fácil de
implantar a democracia na Palestina do que no Iraque. Oxalá
os americanos o entendam a tempo.

Os debates apaixonados que precederam a apresentação oficial, a 1 de Dezembro de 2003, não têm precedentes
em Israel. Note-se que não se trata de um documento oficial,
como os Acordos de Oslo; nem sequer um projecto oficioso,
mas de uma simples iniciativa privada, propondo um acordo
de paz possível. Sharon e seus amigos qualificam-na de nula
e sem nenhum valor, e puseram os signatários israelitas no
limite de serem considerados traidores.
Mas o furor levantado por este documento no meio governamental de Israel deve-se sobretudo aos ecos favoráveis
que ressoaram em Israel, como no estrangeiro.
Diz o escritor israelita David Grossman, também ele
subscritor da Iniciativa: «Um tal pacto supõe compromissos
dolorosos. Os palestinianos renunciariam ao direito de
retorno dos refugiados. Israel cederia a soberania do Monte
do Templo. E um sacrifício dilacerante, mesmo para mim,
judeu totalmente laico. Mas o abandono do retorno exige
uma concessão equivalente. No fundo, é um acordo cheio
de dor. Já o dizia Kissinger: «O único tratado viável é aquele
que deixa os inimigos igualmente descontentes.))
Mas quantos mortos serão ainda necessários para
que esta evidência se torne realidade?

Fecharemos estes retalhos de recensão com a expressão
do Papa face a construção do novo Muro:
«A Terra Santa não precisa de muros, mas de pontes!!))

AS FONTES
I. Roger, de Taizé

i

Traduzida em 57 línguas (das quais 23 são
da Ásia), esta carta, escrita pelo irmão
Roger, de Taizé, foi publicada durante
o Encontro Europeu de Jovens
em Hamburgo, realizado em Dezembro
de 2003. Ela tem sido retomada e meditada
durante o ano de 2004 nos encontros
que têm tido lugar quer em Taizé, semana
após semana, quer noutras partes
do mundo. A sua leitura e meditação
podem ser uma forma de preparar
o Encontro Europeu de Jovens
que a Comunidade de Taizé promove
em Lisboa, entre 27 de Dezembro de 2004
e 1 de Janeiro de 2005, conforme
foi entretanto noticiado.

Tantos jovens através da terra levam dentro de si uma sede
de paz, de comunhão e de alegria.
Estão também atentos a insondável dor dos inocentes.
Sobretudo, não ignoram o aumento da pobreza no mundo. ('I
Não são só os responsáveis dos povos que constroem
o futuro. O mais humilde dos humildes pode contribuir para
a construção de um futuro de paz e de confiança.
Por muito poucos meios que tenhamos, Deus concede-nos levar reconciliação aonde há oposições e esperança
aonde há inquietação. Convida-nos a tornarmos acessível,
atraves da nossa vida, a sua própria compaixão pelo ser
humano. 12)
Se houver jovens que se tornem, atraves da sua própria
vida, artesãos de paz, haverá luz a sua volta. 13)
Um dia perguntei a um jovem o que, a seu ver, mais o ajudava na sua vida. Ele respondeu: «A alegria e a bondade do
coração.»
A inquietação e o medo de sofrer podem fazer com que
desapareça a alegria.
Quando cresce em nós uma alegria que tem como fonte
o Evangelho, essa alegria infunde um sopro de vida.
Não somos nós que criamos essa alegria, ela é um dom
de Deus. Ela é permanentemente reavivada pelo olhar
de confiança que Deus dirige sobre as nossas vidas. (4)
A bondade do coração não é ingénua; muito pelo contrário, pressupõe vigilância. Pode levar a assumir riscos. Não
deixa lugar a qualquer forma de desprezo pelos outros. 15)
Ela torna-nos atentos aos mais desfavorecidos, aqueles
que sofrem, ao sofrimento das crianças. Sabe expressar,
atraves do rosto ou do tom da voz, que todo o ser humano
necessita ser amado. (6)
Sim, Deus faz com que possamos caminhar com uma
centelha de bondade no fundo da alma. Centelha que só
anseia por tornar-se chama. (')
Mas como ir até as fontes da bondade, da alegria e também
da confiança?
Abandonando-nos a Deus, encontramos o caminho.
Ao longo da História, e por mais longe que olhemos,
encontramos multidões de crentes que souberam que, na
oração, Deus Ihes trazia uma luz, uma vida interior.
Já antes de Cristo, alguém rezava: «A minha alma suspira
por ti de noite, e do mais profundo do meu espírito, eu te
procuro pela manhã.)) Ia)
O desejo de uma comunhão com Deus foi colocado
no coração humano há tempos sem fim. O mistério dessa
comunhão atinge o que há de mais íntimo e profundo no
nosso ser.
E podemos dizer a Cristo: «A quem iremos nós, Senhor?
Tu tens palavras de vida eterna.)) (9)
Permanecer diante de Deus numa espera contemplativa
não ultrapassa a nossa condição humana.
Em semelhante atitude de oração, levanta-se um véu
sobre o que na fé é inefável, e o indizível conduz a adoração.

Deus também está presente quando o fervor se dissipa
e quando desaparece uma ressonância sensível. Nunca nos
deixa privados da sua compaixão. Não é Deus que se afasta
de nós, somos n15sque por vezes nos ausentamos.
Um olhar contemplativo discerne sinais do Evangelho nos
mais simples acontecimentos.
Reconhece a presença do próprio Cristo no mais abandonado dos seres humanos. ( ' O )
Descobre no llniverso as belezas resplandecentes da criação.

São muitos os que têm um desejo de reconciliação que
toca no mais profundo da alma. Eles aspiram a esta infinita
alegria: um mesmo amor, um só coração, uma só e mesma
comunhão.
Espirito Santo, deposita nos nossos corações o desejo
de avançar para uma comunhão. És tu que a ela nos conduzes.
(j5'

Na noite da Páscoa, Jesus acompanhava dois dos seus
discípulos que se dirigiam para a aldeia de Emaús. Na altura,
não se aperceberam de que ele caminhava a seu lado.
Também nós conhecemos períodos em que não conseguimos estar conscientes de que Cristo, através
do Espirito Santo, permanece ao nosso lado.
Incansavelmente, ele acompanha-nos. Ilumina as nossas
almas com uma luz inesperada. E nós descobrimos que,
ainda que possa permanecer em nós alguma obscuridade,
há sobretudo em cada um o mistério da sua presença.
Procuremos reter algo que se torne certeza! Que
certeza? A de que Cristo diz a cada um de nós: ((Amo-te com
um amor inesgotável. Nunca te abandonarei. Pelo Espirito
Santo, estarei sempre contigo.)) (17)
(I6)

Há muitas pessoas que se interrogam: o que espera Deus
de mim? Eis que, ao ler o Evangelho, conseguimos compreender: Deus pede-nos que sejamos, em todas as situações, um reflexjo da sua presença; convida-nos a tornar
a vida bela para aqueles que nos confia.
Quem proculra responder a um chamamento de Deus
para toda a sua ,vida pode rezar desta forma:
Espirito Santo, embora ninguém se sinta capaz, à partida,
de dizer um sim para toda a vida, tu vens criar em mim uma
fonte de luz. Nois momentos em que o sim e o não se confrontam, es tu quem ilumina as minhas hesitações e as minhas dúvidas.
Espirito Santlo, tu ajudas-me a aceitar as minhas próprias
limitações. Bem sei que há em mim uma parte de fragilidade,
mas a tua preselnça vem transfigurá-la.
E eis que somos levados a audácia de um sim que nos
conduzirá longe.
Esse sim é confiança Iímpida.
Esse sim é amor puro.

Notas

' Aprofundar a vida interior, em vez de nos levar a fechar os olhos face à situação
das sociedades contemporãneas, leva-nos a que nos questionemos. Estaremos suficientemente conscientes, por exemplo, de que 54 paises do mundo estão hoje mais
pobres do que em 1990? Kofi Annan, Secretário-Geral das Naçóes Unidas, escrevianos no ano passado, por ocasião do Encontro Europeu de Paris: «Há no mundo muitos
jovens privados de perspectivas de futuro. Para eles, cada dia é uma dura batalha con-

Cristo é comunhão. Não veio a terra para criar mais uma
religião, mas para oferecer a todos uma comunhão. (")
0 s seus discípulos são chamados a ser humilde fermento
de confiança e cle paz no seio da humanidade.
Nessa comunhão única que é a Igreja, Deus oferece tudo
aquilo que é iiecessário para podermos ir a fonte: o
Evangelho, a Eu~caristia,a paz do perdão.. . E a santidade de
Cristo deixa de ser inalcançável para se tornar bem próxima.
Quatro séculos depois de Cristo, um cristão africano,
chamado Agostinho, escrevia: ((Ama e di-lo com a tua vida.))
Quando a comunhão entre os cristãos é vida e não teoria,
irradia esperanç:a. Mais ainda: pode apoiar a indispensável
busca da paz no mundo.
Como poderiam os cristãos continuar, então, ainda separados?
Ao longo dos anos, a vocação ecuménica suscitou
incomparáveis d~iálogos.Eles continuam a ser as primícias de
uma comunhão viva entre cristãos.
A comunhão é a pedra-de-toque. Nasce primeiro no
coração de todo o cristão, no silêncio e no amor.
Na longa história dos cristãos, houve multidões que um
dia se viram separadas, por vezes sem saberem porquê.
Hoje, é essencial tudo fazer para que o maior número possível de cristãos, que muitas vezes não têm culpa das separações, possa descobrir que está novamente em
comunhão.
(j2)

(I3)

(I4)

tra a fome, a doença, a miséria. São também numerosos os que vivem em regióes
a mercê de conflitos armados. Devemos fazer tudo para Ihes dar esperança.))
O querido Papa João XXIII escrevia: «Todo aquele que acredita é chamado a ser,

no mundo de hoje, como que um raio de luz, um centro de amor e um fermento para
toda a massa. Cada um sê-10-á a medida da sua comunháo com Deus. De facto, a paz
não poderá existir entre os homens se não existir primeiro em cada um deles.)) (Pacem
in terris, 1963, 164-165.)
O Apóstolo Paulo encoraja os cristãos serem ((astrosu que brilham no mundo

(ver Filipenses 2,15-16).

' nQuando o Senhor vier ... os oprimidos voltafio a alegrar-se no Senhor
e os pobres exultarão» (Isalas 29,18-19). nConsola o teu coração e afasta a tristeza
para longe de ti, porque nela não há nenhuma utilidade)) (Ben Sira 30,21-25).
Numa vida de comunidade, a bondade do coração é um valor inestimável.
Ela é talvez um dos mais limpidos reflexos da beleza de uma comunhão.
"esmo muito novas, as crianças podem compreender o que significa a bondade
do coraçáo de uma mãe ou de um pai, de uma irmã ou de um irmão. É uma realidade
clara do Evangelho. É muito importante para uma criança saber que é amada: torna-a
capaz de avançar sempre, durante toda a vida, e de compreender que Deus nos pede
para também nós amarmos.

' Numa das visitas que fez a

Taizé, o filósofo Paul Ricoeur disse: «A bondade

é mais profunda do que o mal mais profundo. Por mais radical que seja, o mal não

é tão profundo como a bondade."
Isaias 26,9.
Quando algumas pessoas começaram a deixar Cristo. ele perguntou aos seus
discipulos: ((Também vós quereis ir embora?)) Pedro respondeu-lhe: «A quem iremos
nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna)) (João 667-68).

Viver em comunhão com Deus conduz a viver em comunhão com os outros.

'O

Quanto mais nos aproximamos do Evangelho, mais nos aproximamos uns dos outros.
O teólogo ortodoxo Olivier Clément escreve: ((Quanto mais nos tomamos homens
de oração, mais nos tomamos homens responsáveis. A oração não liberta das obrigaç8es deste mundo: torna-nos ainda mais responsáveis. Nada é mais responsável
do que rezar. Isso pode concretizar-se numa presença junto daqueles que sofrem por
causa de abandonos humanos ou da pobreza -como é o caso, por exemplo, dos irmãos
de Taizé que vivem em bairros pobres noutros continentes -, isso pede-nos também
que sejamos pessoas com imaginação, criativos em todos os domínios, inclusivamente
no dominio da economia. da civilização planetária ou da cultura...u (((Taizé, Un sens

a Ia vieu, Bayard, Paris 1997.)

"

Muito jovem, com 21 anos, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer imaginou

a expressão nCristo existindo enquanto comunidade)). Ele escreve que ((através
de Cristo a humanidade está realmente reintegrada na comunhão com Deus»
(Sanctorum communio, Berlim, 1930).
l2

Interrogando-sesobre a vocação ecuménica, o Patriarca Ortodoxo de Antioquia,

Inácio /V, escrevia recentemente de Damasco: «Precisamos urgentemente de iniciativas proféticas que façam sair o ecumenismo dos meandros nos quais eu temo que ele
se esteja a envolver. Temos uma necessidade urgente de profetas e de santos, a fim
de ajudar as nossas Igrejas a converterem-sepelo perdão recíproco.u O Patriarca pedia
para ((privilegiara linguagem da comunhão à linguagem da jurisdição.u No ano passado, o Papa João Paulo 11, ao receber em Roma responsáveis da Igreja Ortodoxa
da Grécia, dizia: «Com os santos, contemplamos o ecumenismo da santidade
que acabará por nos conduzir á comunhão plena, que não é nem absorção, nem fusão,
mas encontro na verdade e no amoru

'" A

reconciliação começa de imediato, no interior da própria pessoa. Vivida

no coração de um cristão, a reconciliação adquire credibilidade e pode conduzir
ao espíriio de reconciliação na comunhão de amor que é a Igreja. Esse caminho pressupõe que não haja humilhação para ninguém.

" Poderia a Igreja dar sinais de uma grande abertura, tão grande que se pudesse
constatar que os que antes estavam divididos já não estão separados, mas vivem
desde já em comunhão? Será dado um passo em direcção á reconciliação na medida
em que se possa constatar uma vida de comunhão, que já é uma realidade nalguns
lugares através do mundo. Será necessário ter coragem para reconhec.4-Ia e para retirar as conclusões necessárias. Os textos virão depois. Será que privilegiar os textos
não acabara por nos afastar do chamamento do Evangelho para nos reconciliarmos
sem demora?
'5

Ver Filipenses 2,2.

' V e r Lucas 24,13-35.

" Ver Jeremias 31,3 e João 14,16-18.

Há muitas pessoas que se interrogam:
o que espera Deus de mim? Eis que, ao ler
o Evangelho, conseguimos compreender: Deus
pede-nos que sejamos, em todas as situações,
um reflexo da sua presença; convida-nos
a tornar a vida bela para aqueles que nos confia.
Quem procura responder a um chamamento
de Deus para toda a sua vida pode rezar:desta
forma: Espírito Santo, embora ninguém se sinta
capaz, a partida, de dizer um sim para toda
a vida, tu vens criar em mim uma fonte de luz.
Nos momentos em que o sim e o não
se confrontam, és tu quem ilumina as minhas
hesitações e as minhas dúvidas.

Igrejas
Abandonadas
Alguns dos minúçculos textos do belíssimo ((0Livro das Igrejas Abandonadas))
de Tonino Guerra (ed. Assírio & Alvim), o
conhecido argurrientista, de quem já
O'Neil falava como de «um poeta romanholo, inteiramenite desconhecido em
Portugal)).

Os mineiros do carvão tinham feito
uma cabana que Ihes servia de igreja.
Pilhas de lenha lormavam as paredes
e fizeram-lhe um telheiro de ramadas.
O padre vinh~adizer Missa no dia
da Assunção, e quase sempre
estavam agachados lá dentro porque
fora já chovia e a água fazia tremer as
folhas do bosque.
No mês de Outubro de mil novecentos e cinquenta, urna noite, um raio atingiu
em cheio a igreja, queimando tudo.
Agora a gente do vale vem cá
acima rezar ao pé da mancha preta de
cinzas e, quando levanta os olhos, vê
ali a frente por um momento a cabana
em pé, e o raio aiinda não caiu.

O convento fica ao fundo de uma estrada de terra seca com a marca dos cascos das ovelhas que em Maio se enterravam na lama. O último frade morreu
em pé, encostado a uma coluna.
Desde há urn ano arrendou-o um
pastor que de verão fica sentado na
borda do poço no meio do pátio e com
uma cana toca as ovelhas que comem
a erva em volta.
O dono é unn senhor de Piacenza:
vem buscar o queijo fresco em Agosto
pela Assunção; põe-se debaixo do pórtico e bebe de ollios fechados uma garrafa de cerveja que pousa numa cama
de campanha. De vez em quando ele e
o pastor olham uim para o outro, sem trocarem uma palavra durante todo o dia.
Quando uma das ovelhas se afastou
da erva e foi pedir carícias ao senhor de
Piacenza, o pastor mandou logo o cão

para a trazer de volta ao pátio.
Então a ovelha levanta a cabeça
sem saber a quem dar atenção. De
repente mete por uma porta debaixo
das arcadas e entra na igreja, pelo
meio de garrafas vazias e batatas
espalhadas pelo chão.
Primeiro o cão, depois o pastor, e
por último o senhor de Piacenza foram
procurá-la mas a ovelha tinha desaparecido. Há quem diga que no quadro
de Santo António, no meio dos bichos
que estão a sua volta, está também
uma ovelha que não estava lá antes.

A igreja fica ao pé de um cemitério
onde está sepultada uma rapariga que
se chamava Unichetta. Para se ver o
sino, que é o mais velho da montanha,
há um campanário que deve ter metro
e meio de largura com duas escadas
de mão que se enfiam primeiro num
buraco: daqui sai a segunda que leva lá
acima. Ninguém sabe quem a fez e em
que ano.
Um dia veio de Santarcangelo um
homem de uns oitenta anos, que é
explorador de palavras escritas nos
livros antigos ou nas pedras. Um amigo
de Pennabilli ajudou-o a subir, devagarinho, os degraus da primeira e da
segunda escada até chegarem lá
acima mortos de cansados e todos
cheios de pó.
Assim que o professor viu aquele
sino suspenso no meio da arcada que
dá para o precipício, abraçou-o e manteve-o apertado durante dez minutos
como se fosse um filho que voltasse da
guerra. Depois largou-o e ele e o outro
desceram as escadas com todas as
precauções.
Mal acabou de descer, sacudiu com
grandes palmadas o pó do casaco e
entretanto dizia que o sino o construíra
lacobus Aretinus em 1316. Como
resolveu o problema só Deus sabe,
porque, do lado que se via, o sino era
liso e sem datas.
Soube-se um ano depois. Contou
que a escrita no bronze estava do outro
lado e ele lera uma letra de cada vez
com os dedos. Por isso o abraçara, e
não por outra coisa qualquer.

Ciências da
Complexidade
(Maria de Lourde,~Pintasilgo, «Visão», Novembro
de 2003)

(...) A complexidade decorre, num
primeiro tempo, do aprofundamento dos
métodos de análise. Durante todo o
século XX soa a pergunta essencial ao
pensamento científico: Porquê? Porquê?
Algumas etapas são tentativas de sínteses, uma vez que parecem estar esgotados os métodos de análise conhecidos.
Há vários pressupostos na complexidade: o número incontável de subsistemas que um sistema complexo contém;
a variedade das interacções possíveis; o
carácter não-linear dos acontecimentos
em qualquer sistema complexo e, como
consequência, a sua imprevisibilidade.
A ligação dos factores que constituem qualquer sistema complexo supõe
a interdisciplinaridade, ou o que se tem
vindo a chamar ((entre saberes)). Não é
possível resolver qualquer problema na
mera lógica das várias disciplinas. Foram
decisivas no século passado as
((migrações)) que tiveram lugar - entre
teoria e prática, entre várias disciplinas,
entre ciências da Natureza e ciências
humanas, entre fenómenos científicos e
movimentações sociais.
A existência de subsistemas num sistema complexo não elimina a lógica
própria de cada disciplina; pelo contrário,
impõe a cada disciplina uma exigência
maior. O sistema funciona quando se
auto-organiza nas suas componentes
diferenciadas. (. ..)
Grande parte dos problemas do
mundo de hoje requerem a ciência da
complexidade. Mas há um real divórcio
entre os dirigentes da coisa pública e
aqueles que são capazes de manejar a
metamorfose da ciência (vd. ((Nova
Aliança)), de Prigogine). Enquanto os
decisores políticos funcionarem apenas
com as categorias tradicionais, pode continuar a dizer-se que há ((problemascomplicados)), mas ficam na gaveta os «problemas complexos)), que só se podem
resolver com a ciência da complexidade.
(...)

Ser Capaz de
linventar a Paz
(Antonio Aiarujo, «Público», 23 de Novembro de 2003,
sobre o Fbrum da Comissão Nacional Justiça e Paz)

Numa coisa essencial estiveram de acordo o muçulmano, a judia e o padre católico: as religiões e os seus textos fundadores podem ser manipulados para a
violência e a guerra, mas é um «caminho
perigoso)) tentar encontrar «na essência
da religião as causas dos actuais conflitos», como no Médio Oriente. Esta via,
disse Esther Mucznik, vice presidente da
Comunidade Judaica de Lisboa, «desvia
as pessoas das verdadeiras causas dos
conflitos e atiça a intolerância religiosa)).
Acrescentou que «não é nos fundamentos, mas nos comportamentos religiosos,
que devemos encontrar a chave da violência)). E citou alguns desses comportamentos perigosos: a leitura «rígida», literal, dos textos fundadores, como a Bíblia
ou o Alcorão; «a pretensão a verdade
única e exclusiva»; a promiscuidade entre
religião e política)).
AbdoolKanm Vakil, muçulmano português e investigador no King's College
de Londres, recusou também que, em
nome do Islão se cometam actos violentos ou belicistas. ((Devemos repetir que
islão é paz, que «jihad» é um esforço interior e não guerra santa)). Citando várias
páginas do Alcorão que sublinham o valor
fundamental da paz, acrescentou que
(<omaior desafio do Islão)), actualmente,
é repensar «a relação com o legado
islâmico e com os textos do Islão)).
Esse trabalho, desconhecido pela
maior parte das pessoas, «está a ser feito
em centenas de organizações)), não
porque os muçulmanos nelas envolvidos
sejam compelidos por outros, mas porque
esse debate faz parte da própria agenda
interna de muitos grupos em todo o mundo.
(. ..) Luís de França, frade católico da
Ordem Dominicana, citou investigações
antropológicas - como na Revista
Arqueológica Americana de Agosto de
2003 - para dizer que a biologia não condena a humanidade a guerra. «A mesma
espécie que inventou a guerra é capaz
de inventar a paz.»

Viver no Benin
(Alguns tópicos da carta de uma irmã mi.ssionaria
que esta no Benim há alguns meses)

É uma terra de contrastes: verde, na
época alta dos campos de cereais;
completamente inundada na estação
das chuvas torrenciais; rapidamente
seca e árida na estação seca!
Mas o que é que procuram todos
esses homens e mulheres que percorrem as pistas (. .. não são estradas), a pé,
de bicicleta ou de motos ligeiras? Elas
levam a cabeça carregada de coisas,
e os filhos mais pequenos as costas.
Quantos esforços (as irmãs também
o experimentam!) , das sementeiras as
colheitas, sem máquinas!!
É um povo que gostaria de se
desenvolver - para já, esforçando-se
por sobreviver... Com ajudas internacionais, conseguiram construir uma
escola onde viverão e estudarão 65
rapazes e 25 raparigas de famílias que
vivem na selva propriamente dita. Não
se consegue emprego senão no campo
e em pequenas lojas, ou venda nos
mercados. O tratamento dos doentes
com sida é um dos grandes alvos do
investimento das irmãs (algumas delas
são enfermeiras).
Algumas das mulheres já aprenderam a constituir grupos para poder obter
empréstimos. As irmãs conseguiram,
elas próprias, empréstimos, comprometendo-se a acompanhar 15 grupos,
de aldeias diferentes.
Da «panóplia» destas missionárias
consta também a alfabetização em linguas locais, ciclos de formação rural,
Uma das funções das irmãs que
vêm de novo é permitir as que são de
famílias locais irem ajudar as suas
famílias para os trabalhos agrícolas,
para minimamente terem que comer ...

Bispo do Porto
e Despenalização
do Aborto
(Alexandra Campos. «Público». 14 de Dezembro
de 2003)

Correndo o risco de ser interpretado
como uma voz dissonante dentro da
Igreja Católica, o bispo do Porto,
D. Armindo Lopes Coelho, afirma-se
contra a penalização das mulheres
que praticam o aborto, numa entrevista
ontem publicada no ((Expresso)).
«D. Armindo é uma pessoa muitíssimo inteligente, um bom teólogo e as
pessoas devem estar atentas ao que
ele diz», comenta, a propósito, o antigo bispo de Setúbal, D. Manuel
Martins, escusando-se a fazer mais
declarações sobre o assunto.
Na entrevista aquele semanário,
o bispo do Porto diz claramente que é
«contra a penalização)) e defende que
«as crianças devem viver e ser
amadas pelos pais)), até porque «as
instituições onde se colocam crianças
indesejadas nunca são as melhores
soluções».
D. Armindo assume igualmente
uma posição critica relativamente aos
grupos organizados contra e a favor da
despenalização do aborto: enquanto
existirem, acentua, ((haverá sempre
tensão e guerra no ar».
Sublinhando que os abortos clandestinos se continuarão a praticar,
mesmo após a entrada em vigor
de uma hipotética despenalização do
aborto, o bispo do Porto considera
ainda que a única solução para o problema é a criação de condições sociais
para que as famílias possam criar os
seus filhos)).

sob o esplendor da tua face

Tive algumas duvidas em continuar
com este título. Assim como se:
«Lá vamo:; nós caminhando; e os outros,
se nem vislumbrarem o rasto, paciência)).
Como me garantem que estamos
todos muito atentos aos Outros;
e que queremos, de todo o nosso coração,
que possam Caminhar - olhem,
o 1:ítulofica, mas o aviso também.

D

Maria Adelaide Pinto Correia

Ouviste isto durante todo o Advento. Mas o clamor continua: não podes parar de tentar endireitar (ou seja: preparar, afeiçoar, facilitar, anunciar...). Continua depois da morte de João, depois do
Natal; vem a Epifania e a Páscoa, e continua; continua durante os infindáveis Domingos comuns;
continua até ao fim dos tempos, até ao fim do tempo de cada um de nós. Vozes que bradam no
deserto seremos, não importa. Isaías também foi - e quão espantoso e solitário, e quase diríamos
demente:
((0Senhor será juiz no meio das nações e árbitro de povos sem número. Converterão as
espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação,
nem mais se hão-de preparar para a guerra)).
((0
Meu povo habitará na mansão da paz, em morada segura. E o fruto da justiça será a paz»
(Ah, cá está!! Sabias que foi aqui que Paulo VI foi buscar esta citação iluminada?!)
((Naquele dia, Israel tomará lugar com o Egipto e a Assíria e será no meio da terra uma benção
do Senhor do Universo, benção que Ele pronunciará deste modo: Benditos sejam o Egipto, meu
povo; a Assíria, obra das minhas mãos; e Israel, minha herança.))
((Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão a mesa do reino de Deus.»
((Então reinará um rei segundo a justiça, e os chefes governarão segundo o direito. Cada um
deles será como um refúgio contra o vento e como um abrigo contra a tempestade, como mananciais de água em terra árida, como sombra de um grande rochedo em solo ressequido.))
((0s olhos dos que vêem não estarão fechados, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos.
Os corações dos insensatos aprenderão a reflectir, e a língua tartamuda falará com prontidão
e clareza. Nunca mais se chamará nobre ao insensato, nem grande ao fraudulento.))
(Foi de propósito que não indiquei os versiculos. As vezes, são um tropeço para uma leitura
interiorizada, que nos penetre.)

I

As Fontes
Um dia quebrarei todas as pontes
Que ligam o meu ser, vivo e total,
A agitação do mundo do irreal,
E calma subirei até as fontes.
Irei até as fontes onde mora
A plenitude, o limpido esplendor
Que me foi prometido em cada hora.
E na face incompleta do mar.
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