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Mazarefes – Viana do Castelo

Agradecimento
e Missa de 7º Dia

Manuel João Gonçalves Forte
Sua família, profundamente sen-

sibilizada pelas manifestações de
pesar e carinho recebidas por oca-
sião do seu falecimento, vem por este
meio agradecer a todas as pessoas
que participaram na missa de corpo
presente e funeral, do saudoso extin-
to, bem como a todas aquelas que de
qualquer outra forma se associaram
à sua dor.

Participa que mandam celebrar
missa de 7º dia pelo seu eterno des-
canso na próxima sexta-feira (26)
pelas 19 horas, na igreja paroquial de
Mazarefes. Antecipadamente agra-
decem a quem nela participar.

A Família

Funeral a cargo de Manuel Calixto D’Anha

MANIFESTO

Então, mas o melhor do mundo não
eram as crianças?

O projecto “Ciência Viva” e o FINIBANCO estão a cha-
mar ao PAVILHÃO DO CONHECIMENTO crianças e jo-
vens dos 9 aos 14 anos, havendo zonas proibidas aos
adultos. Já lá estiveram várias crianças abaixo dos 9 anos,
visto não haver controlo de entradas.

Para quê?: para uma exposição sobre sexo. Muito
sexo: pseudo-seguro e abundante.

* * *
Exibem excertos de filmes para maiores de 18 anos,

com cenas, inclusivamente homossexuais.
O sexo é um objecto, aliás exposto e despudorada-

mente. Sem véus. Sem tabus. E também: sem significado
e sem sentido. Isto é: encolhido a um efémero rastilho do
prazer imediato.

O fumo eroticamente carregado da exposição preju-
dica gravemente a saúde do afecto e da mente. Quem
está na exposição sente libido, sente nojo, ou sente pres-
sa em sair, depende. O que é certo é que sai pior do que
entrou.

Apela-se à precocidade sexual: «Faz-se sexo pela
primeira vez em idades diferentes, dependendo das pes-
soas. Independentemente da idade, é quando temos von-
tade e nos sentimos preparados, e cada um tem o seu
ritmo!».

Dispensa-se o auto-controlo e a educação do dese-
jo. Como se houvesse outros caminhos para a sexualida-
de madura e livre. Como se houvesse melhor prevenção
de gravidez adolescente e DSTs.

A exposição castra a liberdade na sexualidade e sub-
juga-a à prepotência dos impulsos sexuais.

Incentiva, por isso, a sexualidade superficial, promís-
cua e descerebrada.

Despreza todas as ciências do homem e da mulher
livres, e legitima a indústria da exploração sexual.

Dessa maneira, não há qualquer lugar para coisas
como a paternidade, – muito menos - para a dimensão
cultural e religiosa da sexualidade.

* * *
Não há educação sexual se não forem os Pais a de-

fini-la.
A exposição cuida de proibir aos Pais o acesso a zo-

nas da exposição.
Não levaremos os nossos filhos a esta Expo!
Não autorizamos que os nossos filhos participem em

visitas de estudo a esta Expo!
www.plataforma-rn.org

Mundo com menos
liberdade religiosa

Desde Janeiro de 2009
até hoje, o número de viola-
ções da liberdade religiosa
tende a piorar, revela um re-
latório que Fundação Ajuda
à Igreja que Sofre (AIS) aca-
ba de publicar.

A edição 2010, que
analisa a situação de 194
países de todo o mundo
mostra que a intolerância em
relação aos cristãos está a
crescer, inclusivamente em
países ocidentais.

Dados da agência Fi-
des, da Congregação para a
Evangelização dos Povos,
no Vaticano, revelam que
75% das perseguições re-
gistadas são direccionadas
contra cristãos.

Particularmente preo-
cupantes, segundo o docu-
mento, são as discrimina-
ções com base na religião,
em especial na área de pre-
domínio islâmico, e a hosti-
lidade face à religião com
motivações políticas.

O Relatório 2010 da Li-
berdade Religiosa no Mun-
do (RLRM) elenca 21 países
com “graves restrições e/ou
muitos episódios de intole-
rância social ou legal relati-
vamente à religião: Arábia
Saudita, Bangladesh, China,
Coreia do Norte, Cuba, Egip-
to, Eritreia, Iémen, Índia,
Irão, Iraque, Laos, Maldivas,
Myanmar (antiga Birmânia),
Nigéria, Paquistão, Somália,
Sudão, Uzbequistão e Viet-
name.

Entre as vítimas da vio-
lência, que levou a centenas
de assassinatos, estão uma
criança de 4 anos, no Pa-
quistão, e um bebé recém-

nascido, no Iraque.
Na apresentação do

estudo, Octávio Carmo, che-
fe de redacção da Agência
ECCLESIA, destacou a “vi-
olência cega” que atinge
qualquer crente, indepen-
dentemente da sua idade e
condição.

21 casos de mortes, re-
pressões legais, perda de
propriedades, prisões, per-
seguições, actos de vanda-
lismo e limitações constitu-
cionais à liberdade religiosa
foram apresentados, ilus-
trando os dados do RLRM.

O Pe. Jacinto Farias,
assistente eclesiástico da
Fundação AIS, destacou a li-
berdade de consciência como
o aspecto “mais elevado” e,
ao mesmo tempo”, mais deli-
cado” da liberdade de expres-
são, no mundo actual.

Catarina Martins, presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da Fundação, fala
desta matéria como uma “te-
mática fundamental”.

Os dados do relatório
falam no fim do cristianismo
na Coreia do Norte, país no
qual a Igreja não tem clero e
o culto e impossível. Segun-
do a agência AsiaNews, o
número real de católicos não
excede as 200 pessoas, na
sua maior parte, muito ido-
sas.

Exemplo de repressão
são as Maldivas, cuja cons-
tituição estabelece o Islão
como religião de Estado,
proibindo os cidadãos de
professar qualquer outra fé.
É ilegal levar Bíblias ou ou-
tro material religioso não-
muçulmano para o país.

A este respeito, Octávio
Carmo convidou a fazer “op-
ções éticas” quando, por
exemplo, se escolherem
destinos turísticos, não igno-
rando as violações da “liber-
dade de consciência”.

Quando à «cristian
ofobia» no Ocidente, o
RLRM considera que “do
ponto de vista da agressão
cultural, é um fenómeno cla-
ramente em crescimento”.

O documento analisa a
situação dos cristãos e de
outras confissões religiosas,
denunciando casos de per-
seguição e de atropelos a um
direito fundamental consa-
grado na Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem.

A publicação, com mais
de 500 páginas, regista os
casos mais dramáticos no
período estudado em várias
nações onde a liberdade de
culto é negada das manei-
ras mais violentas e nas
quais os crentes são perse-
guidos, em alguns casos até
à morte.

O estudo fala em gra-
ves limitações à liberdade de
culto e de consciência, além
de limitações legais à liber-
dade religiosa e episódios
de repressão legal.

Este relatório analisa a
situação da liberdade religi-
osa em cada país, com base
nos testemunhos de repre-
sentantes da Igreja local,
documentos oficiais, artigos
de agências de notícias e
outros media especializados
em assuntos religiosos, bem
como nas informações for-
necidas por organizações de
direitos humanos.


