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Consola-me saber que o Presiden-

te da nossa República Portuguesa 

é cristão. Cristão, católico e prati-

cante. 

Vai à Missa, como nós; comunga, 

como nós; vai a Fátima, como 

nós; incorpora-se nas Procissões, 

como nós. 

Tudo simples, tudo natural. 

Sempre o conheci assim. 

E porque é genuíno, não choca 

quem segue outras espiritualida-

des. 

Não é ostensivo no testemunho da 

Fé. 

Nem provocativo. 

Recordo-me de quando vinha à 

Irmandade, abordar connosco as 

questões mais difíceis que nos 

preocupavam. Então, além de ge-

nuíno, foi brilhante. 

A Irmandade tem uma relação 

saudável com o Professor Marcelo 

Rebelo de Sousa. 

Na sua vivência na Fé, não foi di-

minuído pelo falar e agir cautelo-

so dos políticos. Não procura a 

frase ou a postura artificiais que 

visam compromissos e equilíbrios. 

E isto é importante. 

Com a Fé estão Valores. São os 

dele e os nossos. 

Com os Valores está a Moral. E, 

graças a Deus, é a Moral dele e a 

nossa. 

E são estes Valores e esta Moral 

que estão no seu Magistério. 

Saber que o mais alto magistrado 

da Nação tem presente, nas suas 

decisões de Estado os Valores e a 

Moral cristãs, consola. 

Consola os nossos corações atóni-

tos que assistem à Imoralidade ou 

Amoralidade com que os podero-

sos do Mundo nos empurram cada 

vez mais para o Dinheiro e o Ego-

ísmo. 

Nunca pensei ver que um gover-

nante ordenasse à sua Marinha de 

Guerra para impedir o desembar-

que, no seu território, de centenas 

de miseráveis, ou migrantes, como 

agora se diz e os abandonasse à 

sorte do mar sem horizonte, sem 

recursos e sem forças. 

Como foi possível ao Comandante 

do Vaso de Guerra italiano dar a 

ordem? E aos marinheiros cumpri-

la? 

As Marinhas de Guerra ao longo 

dos tempos e por todo o Mundo, 

sempre respeitaram um Código de 

Honra exigente. 

Tinham valores nobres e respeitá-

veis. 

Os migrantes tinham fome e pedi-

am pão; tinham sede e pediam 

água; estavam sem abrigo e pedi-

am abrigo. 

Tudo isto, Irmãos, é-nos familiar. 

Tudo isto, e ainda muito mais, 

são, para os nossos valores, Obras 

de Misericórdia. 

No Governo italiano e na Marinha 

de Guerra italiana já não se sabe o 

que isso é. E não sei qual o Códi-

go de Honra que praticam, a haver 

algum. 

COLUNA DO IRMÃO PROVEDOR 

 UM PRESIDENTE CRISTÃO. 



NOTÍCIAS DA IRMANDADE                 2 

2018 

Por isso, facilmente se compreende o consolo 

que tive quando ouvi o Presidente da Republica 

Portuguesa censurar, sem rodeios nem cuidados 

diplomáticos, em público e voz alta, a desumani-

dade italiana. 

Consolei-me por isso e também por ter confir-

mado – se ainda fosse necessário – que nós, Ir-

mãos de Misericórdia, somos, no desnorte geral, 

os que caminham com o passo certo.  

Procissão em Honra de Santo António de Lisboa 

No dia 13 de Junho, dia de Santo António, teve 
lugar a tradicional Procissão do Santo, presidida 
por Sua Eminência Reverendíssima o Senhor 
Cardeal Patriarca. 

Incorporou-se na Procissão Sua Excelência Re-
verendíssima o Senhor Núncio Apostólico e es-
tiveram presentes os Autarcas da Cidade, enca-
beçados pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Fernando Medina. 

A Irmandade esteve representada por 7 Irmãos 

Procissão de sabor acentuadamente popular, per-
correu as ruas de Alfama, sempre com muita 
gente a participar e a assistir. Saiu da Igreja de 
Santo António, com o andor de Santo António e 
foi incorporando os pequenos andores com as 
Imagens de São João Baptista, São Miguel, San-

to Estevão, São Vicente e São Tiago, conforme 
foi passando nas respectivas Paróquias. 

Exposição—Procissão de Santo António em Lisboa, Irmãos Baraça 

Desde o século XVIII que a 13 de Junho se re-
aliza em Lisboa a procissão de Santo António, 
marcando o calendário das festas da cidade. 
Genuína demonstração de fé e devoção que a 
população de Lisboa tem ao Santo seu conter-
râneo, a procissão percorre atualmente o bairro 
histórico de Alfama, à qual se vão juntando os 
santos das Igrejas por onde passa. 

Nesta exposição, o Museu de Lisboa – Santo 
António apresenta, pela primeira vez, a repre-
sentação do cortejo atual, através de mais de 
300 peças da autoria dos Irmãos Bara-
ça, conceituada família associada ao figurado 
de Barcelos. Dá-se, assim, cor e forma ao bair-

rismo autêntico que torna Lisboa tão única e 
especial. 

A exposição decorre de 12 de Junho a 30 de 
Setembro, de Segunda a Domingo, das 10h às 
18h no Largo de Santo António da Sé, 22 
(Museu de Lisboa - Santo António ) e a entrada 
é gratuita. 

A nossa Irmandade da Misericórdia e de São 
Roque de Lisboa é uma das irmandades aí re-
presentadas, conforme foto abaixo. 
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A Irmandade promoveu este ano, entre 4 e 11 de 

Junho, uma Peregrinação à Terra Santa (18 par-

ticipantes, Irmãos de São Roque e seus familia-

res) associando-se a um grupo da Paróquia dos 

Mártires e do Sacramento (17 paroquianos). 

 

Composto por peregrinos de todas as idades mas 

especialmente com 60, 70 e 80 anos, o grupo, 

durante sete dias, percorreu Israel de Norte a Sul 

e algumas das Cidades sob a autoridade da Pa-

lestina. 

 

Ir à Terra Santa, como passeio é uma viagem 

admirável pela visão de paisagens pouco co-

muns aos nossos olhos; Como “banho” de cultu-

ra e história, são dias cheios de ensinamentos, 

em que cada pedra nos faz reviver um passado 

que julgávamos só dos livros; Como vivência 

espiritual é esmagadora, bastando apenas pensar 

e sentir que caminhávamos por onde o Senhor 

Jesus nasceu, viveu, morreu, foi sepultado e res-

suscitou; Permanecer onde Ele transformou a 

água em vinho, multiplicou os pães e os peixes, 

deu vista aos cegos, curou os enfermos, ressusci-

tou Lázaro e proclamou “Bem aventurados os 

pobres em espirito porque deles é o Reino dos 

Céus;… Bem aventurados os aflitos porque se-

rão consolados; Bem aventurados os que têm 

fome e sede de justiça porque serão saciados; 

Bem aventurados os misericordiosos porque al-

cançarão misericórdia;… 

 

E também passar por onde nasceu, viveu e mor-

reu Nossa Senhora; Onde deu à luz o Jesus Me-

nino; Onde se reunia com os Apóstolos e onde 

se encontrou com o seu Filho a caminho do Cal-

vário. 

 

Todos estes locais estão hoje à guarda de Padres 

Ortodoxos e sobretudo de Irmãos Franciscanos 

que com grande carinho e zelo os cuidam e man-

têm ao serviço dos visitantes. 

E Jerusalém!! Cidade deslumbrante e magnífica, 

Cidade de Ouro. Única no mundo. Cidade de 

Paz e vivência conjunta e pacífica de povos tão 

distintos. 

 

E o povo judeu! Igualmente magnífico, empre-

endedor, trabalhador, rejuvenescido e construtor 

que, de um deserto e de pântanos, construiu e 

está construindo um País, cheio de vitalidade e 

riqueza agrícola, florestal, cosmopolita e turísti-

ca como poucos. 

 

A Irmandade levou consigo 50 pequenos livros 

sobre Fátima, traduzidos em árabe. Apesar de 

algumas dificuldades na fronteira, conseguimos 

entregá-los, todos, em Belém, numa comunidade 

religiosa que vai tentar que os mesmos cheguem 

aos cristãos da Síria, que deles farão o melhor 

uso. 

 

Num dos dias visitámos e almoçámos num 

“Kibbutz”, perto de Jericó, comunidade agríco-

la, que como muitas outras, atraindo, não só os 

judeus mas jovens de todo o mundo, foram a 

base do desenvolvimento e defesa do País nos 

seus primeiros anos. Hoje são grandes e próspe-

ras fazendas de produção de alimentos, com es-

pecial dimensão as palmeiras de tâmaras. 

 

As famílias israelitas têm em média 3 filhos por 

casal, o que é garante dum futuro muito promis-

sor e faz-nos refletir que no nosso País e mesmo 

na Europa, essa média situa-se em perto de 1 

filho.     

   

Há 70 anos quando nasceu Israel tinha 600 mil 

habitantes, hoje são 6 milhões e 600 mil os que 

aí vivem. 

 

Vale mesmo a pena Visitar a Terra Santa. 

 

Quem lá vai, vem de lá diferente. Para melhor. 

Mais sábio, mais calmo, mais santo.  

Ninguém devia morrer sem ter ido, pelo menos uma vez, em Peregrinação à Terra Santa 
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Foi com muita devoção e alegria que alguns Ir-
mãos da Irmandade da Misericórdia e de São 
Roque de Lisboa, participaram no dia 31 de 
Maio de 2018, na tradicional Procissão do Cor-
po de Deus, em Lisboa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Eucaristia na Vida Quotidiana 
 
Foi em 1264 que o Papa Urbano IV instituiu a 
Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo.  Em 
pleno século XIII, o cónego Tiago de Troyes, 
arcediago do Cabide Diocesano de Liège na 
Bélgica, recebeu o segredo da irmã Juliana de 
Mont Cornillon, freira agustiniana,  que teve 
visões em que Cristo lhe pedia que o Mistério  
da  Eucaristia  fosse  celebrado  com  a  maior  
solenidade,  enquanto  expressão  da  fé  eucarís-
tica. 
Acontece que o cónego de Liège foi eleito Papa 
com o nome de Urbano IV. Durante o seu ponti-
ficado deu-se,  perto de Orvieto,  o milagre de 
Bolsena, em que um sacerdote ao celebrar a Eu-
caristia, no momento de partir a sagrada hóstia, 
terá visto cair sangue que empapou o corporal. 
O Papa determinou então que se realizasse uma 
grande procissão de homenagem  de adoração  
ao Santíssimo Sacramento. Foi a primeira pro-
cissão do  Corpus Christi. O Papa  publicou,  
então, a Bula  Transiturus,  em que pedia  que 
fosse celebrada na Igreja inteira  esta festa,  na 
quinta-feira  depois da oitava de Pentecostes. 
Foi S. Tomás de Aquino que compôs o Ofício 
com hinos que ainda hoje permanecem na litur-
gia do Corpo de Deus: o Lauda Sion, Ave 
Verum  Corpus  Natum,  Panis  Angelicus.  A  
devoção  ao  SS.  Sacramento,  nesta  grande  
procissão Eucarística, espalhou-se pelo mundo 
inteiro. Em Portugal todas as cidades e vilas ti-
veram esta grande procissão,  através dos sécu-
los. Nem no tempo de eventuais perseguições o 

povo deixou de fazer esta grande  homenagem  a  
Jesus  sacramentado,  a  procissão  do  Corpo  de  
Deus.  Mesmo  nas  vilas  mais escondidas a 
procissão do Corpo de Deus tem três significa-
dos muito profundos: 
 Pretende-se afirmar a fé  na presença real 

de Jesus no SS. Sacramento. Aliás, muitos 
castelos e casas nobres de Portugal têm 
símbolos eucarísticos nos seus brasões. 

 Deseja-se  também  a  participação  de  
toda  a  comunidade  humana  nesta  ho-
menagem  ao  SS. Sacramento. A devoção 
eucarística envolve toda a gente, crentes e 
até não crentes. A passagem do SS. Sacra-
mento pelas ruas da cidade é uma bênção 
para todo o povo. 

 Consegue-se  a  presença  do  poder  autár-
quico  nesta  grande  celebração.  Em  Por-
tugal,  durante séculos, a procissão do 
Corpo de  Deus era organizada pelas Câ-
maras Municipais, com todas as forças 
vivas da cidade. 

Pode  actualmente  a  Festa  do  Corpo  de  Deus  
ser  celebrada  pela  comunidade  cristã  e  não  
tanto  pela população. Continua, porém, esta fes-
ta a ser uma afirmação de fé que leva a bênção 
eucarística a todas as famílias, a todos quantos 
esperam na sua vida a protecção de Deus. A pro-
cissão do SS. Sacramento é neste dia o hino de 
acção de graças por tudo quanto de bom vai 
acontecendo ao longo do ano. É também um 
tempo de súplica para que a bênção de Deus a 
todos proteja, superando dificuldades, aliviando 
sofrimentos, garantindo na comunidade humana 
a alegria e a paz. 
P. Vítor Feytor Pinto 

Solenidade do Corpo de Deus 
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Cadeia de Oração Diária, realizada no Mês de Maio—Mês de Maria 

Ao longo do mês de Maio, o mês de Nossa Se-
nhora, mantendo uma bela tradição, numa Ca-
deia de Oração, foi diariamente recitado o Terço 
na Igreja de São Roque e em diversos Equipa-
mentos da Santa Casa, pedindo a protecção da 
Virgem Santíssima para os dirigentes, trabalha-
dores, voluntários e utentes de todos os Serviços 
e Equipamentos da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa e da nossa Irmandade da Misericórdia 
e de São Roque. 

Terço na Obra Social do Pousal  
No âmbito da Cadeia de Oração Diária, realiza-
da no Mês de Maio - Mês de Maria, alguns Ir-
mãos da Irmandade da Misericórdia e de São 
Roque de Lisboa estiveram no dia 23 de  Maio 
em oração com os Utentes da Obra Social do 
Pousal, Equipamento da SCML. 
Recebendo a visita da Imagem de Nossa Senho-
ra de Fátima, os utentes, acompanhados pelos 
Irmãos de São Roque e pelo Padre Teodoro Di-
as, recitaram o Terço a Maria, colocando todos 
os seus pedidos nas mãos da nossa Mãe Santís-
sima. 
 
 
 
 
 
 

Terço na Aldeia de Santa Isabel  
No dia 28 de Maio, no âmbito da Cadeia de Ora-
ção Diária, do mês de Maria, alguns Irmãos da 
Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 
Lisboa estiveram em oração com os Utentes da 
Aldeia de Santa Isabel, Equipamento da SCML. 
Recebendo a visita da Imagem de Nossa Senho-
ra de Fátima, os utentes, acompanhados pelos 
Irmãos de São Roque e pelo Padre José João, 
recitaram o Terço a Maria, colocando todos os 
seus pedidos nas mãos da nossa Mãe Santíssi-
ma. Por fim, seguiram em Procissão atrás do 
andor de Nossa Senhora de Fátima até à Capela 
do Equipamento. 
No final, e em todos os Equipamentos, a despe-
dida da Imagem de Nossa Senhora foi sempre 
feita com grande emoção, agradecimento e ale-
gria.  
 

Dia da Visitação de Nossa Senhora e Dia das Misericórdias 

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 
Lisboa celebrou o Dia da Visitação de Nossa 
Senhora e Dia das Misericórdias (31 de Maio) 
na Igreja de São Roque, em comunhão com al-
guns dos Utentes dos Equipamentos de Acção 
Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
com a Oração do Terço a Nossa Senhora, a Pro-
cissão das Rosas no interior da Igreja e Missa de 

Acção de Graças. Com estas Celebrações encer-
rou-se a “Cadeia de Oração” realizada durante 
todo o Mês de Maio – Mês de Maria em que, 
diariamente, rezámos pelos e com os dirigentes, 
trabalhadores, voluntários e utentes de todos os 
Serviços e Equipamentos da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa e da Irmandade. 
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III Jornadas das Misericórdias do Secretariado da Região de Lisboa 

As III Jornadas das Misericórdias do Secretaria-
do da região de Lisboa realizadas no passado dia 
5 de maio, no Centro Olga Cadaval (Sintra), 
pautaram-se pela efectivação de um encontro 
técnico entre os profissionais das diferentes San-
tas Casas, um almoço convívio entre profissio-
nais e seus familiares e a inauguração da exposi-
ção Descobrir o Manto Protector das Misericór-
dias, no MU.SA. As Jornadas versaram sobre os 
temas sociais, assistenciais e económicos funda-
mentais para a contemporaneidade e futuro das 
Santas Casas, como resposta às necessidades 
assistencialistas, sentidas pelos grupos mais des-
favorecidos ou por comunidades mais vulnerá-
veis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dimensão cultural foi assumida pela exposi-
ção subordinada ao tema Descobrir o Manto 
Protector das Misericórdias, que propôs uma 
leitura transversal das Obras de Misericórdia 
realizadas pelas 22 Santas Casas do Secretariado 
de Lisboa, congregando uma narrativa museo-
gráfica assente nos riquíssimos acervos de obras 
e documentos referentes a cada instituição e nos 
valores transmitidos pelas Obras de Misericór-
dia, designadamente: amor ao próximo, compai-
xão e perdão, valias que contribuíram para a for-
mação da identidade das instituições que têm 
cuidado dos mais frágeis e necessitados. A ex-
posição encenou, igualmente, a grande Procissão 
das Endoenças ou Fogaréus, associando esta 
grande manifestação religiosa e cultural à identi-
dade e vida das Santas Casas, desde as origens 
até a modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A curadoria da exposição foi assumida por Car-
los Manique (SCM de Sintra), Helena Gonçal-
ves Pinto (IMS Roque de Lisboa), Nuno Almei-
da (SCM da Lourinhã), Paulo Calvino (SCM da 
Amadora) e Vanessa Antunes (SCM da Louri-
nhã). Para perpetuar este momento cultural, a 
Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 
Lisboa procedeu ao registo fílmico da exposi-
ção, com o objectivo de promover e salvaguar-
dar a memória deste projecto realizado em par-
ceria pelas Santas Casas. Este filme é um ponto 
de partida para uma reflexão em torno das práti-
cas culturais e a promoção de um diálogo futuro 
em torno da nossa missão e cultura. 
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Procissões de Nossa Senhora da Escada e de Nossa Senhora da Saúde 

No passado dia 06 de Maio 2018 realizaram-se 
as Procissões de Nossa Senhora da Saúde e de 
Nossa Senhora da Escada. 

Como já é habitual, a Irmandade esteve repre-
sentada por um grupo de Irmãos em ambas Pro-
cissões. 

Encerramento das Instalações da Irmandade para Férias 

Encontra-se a Irmandade da Misericórdia e de 
São Roque de Lisboa prestes a encerrar as suas 
instalações para um merecido período de férias e 
descanso de todos, junto das suas famílias. 

Assim vimos comunicar-vos que as instalações 
da Irmandade encontrar-se-ão encerradas de 06 
a 31 de Agosto para férias dos seus trabalhado-
res e colaboradores, ocorrendo a habitual inter-
rupção das suas actividades. 

Recordando que “Deus não vai de férias”, resta-
nos desejar-vos, igualmente, um tranquilo e me-
recido período, junto de familiares e amigos. Em 
Setembro, voltaremos com força, vontade e mais 
amor para iniciar um “novo ano” de trabalho 
direccionado para a prática das Obras de Miseri-
córdia, designadamente, as Espirituais, como é 
nossa Missão. 

 

Celebrações em Honra do Bem-Aventurado São Roque—2018 

Neste ano de 2018 recordamos os nossos Irmãos 
que as Celebrações em Honra do Bem-
Aventurado São Roque serão de 28 de Setembro 
a 7 de Outubro. 

Damos inicio às mesmas no dia 28 de Setembro 
com o início da Novena a São Roque, pelas 
12h30 na Igreja de São Roque.  

O dia da grande festa de São Roque, com Missa 
Solene e Procissão será no dia 07 de Outubro. 

Mais próximo das datas daremos mais informa-
ções. 

150º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Lisboa 

Os Bombeiros Voluntários de Lisboa é a mais 

antiga Associação de Bombeiros do País, inseri-

da somente no voluntariado, pois que foi funda-

da primeiro que todas as suas congéneres em 1 

de outubro de 1868 como Companhia de Volun-

tários Bombeiros, sendo o seu nome alterado em 

1880 para Associação dos Bombeiros Voluntá-

rios de Lisboa, que se mantém até à atualidade. 

Comemorando este ano 150 anos de existência, 

manifestou o desejo de que São Roque seja o 

Patrono da Instituição, o que ocorrerá no domin-

go dia 21 de outubro de 2018, pela intervenção 

de Sua Eminência Reverendíssima, Senhor Car-

deal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, 

na Igreja de São Roque da Cidade de Lisboa. 
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Património dos Pobres—Padre Acílio in Jornal O Gaiato 

Entre centenas de pobres que me batem à porta, 
lembro-me de duas senhoras – mãe e filha. 
 
A mais velha era uma mulher alta, de olhos ne-
gros e fundos, com muitas rugas sujas na cara. 
Vestia-se de negro resplandecendo no vestuário, 
com evidência, a escuridão da própria vida. 
 
As duas vivem numa baiuca gélida no inverno e 
um forno no tempo quente. A filha, uma pessoa 
de mais de trinta anos, é doente e pareceu-me 
um pouco desequilibrada. Vivem juntas. Várias 
vezes demandaram a nossa casa numa persisten-
te aflição: que eu lhe arranjasse uma casinha! 
 
- Mas como? – Perguntei-lhes. – Procurem vo-
cês uma casa que eu pago-vos a caução e o pri-
meiro mês. Mas descubram uma morada que 
possam pagar! 
- A gente só tem 300 euros por mês para as du-
as. 
- Não sei – respondi. – Também alugar uma ca-
sa para estar lá só 2 ou 3 meses! Eu não vou 
nisso. Dirijam-se à Segurança Social que é do 
Estado. Este tem obrigação de vos amparar. 
 
Foram tantas as vezes que me vieram rogar uma 
casinha, uma casa! Tantas as que telefonaram!...  
 
E a situação mantém-se. 
 
Passaram muitos meses e as pobres continuam 
ainda na mesma betesga. Uma vergonha humana 
e sobretudo um insulto para quem sendo respon-
sável vem agora falar de morte digna. 
 
Não é só este caso que quero salientar, mas as 
centenas deles que conheço nesta cidade e arre-
dores. 
 
Não sei como é possível que um responsável 
venha falar de morte digna. Quem conhece o 
submundo acha ridículo que os deputados da 
Nação discutam e puxem cada um a brasa à sua 
sardinha discursando, sobre a dignidade da mor-
te. 
 
Falem, meus senhores, falem!... Falem, sim, da 
dignidade da vida, pois só uma vida digna pode-
rá desaguar em morte digna. 
 
Com tantas famílias a viverem situações miserá-
veis, os partidos e os deputados da Nação a crer 

regulamentar a morte!... Parece ridículo!... 
 
Sabemos que o fim das pessoas pode ser de ele-
vado sofrimento e é bom haver tratamentos que 
aliviem a dor. Isso, sim, ponha-se em evidência. 
Agora empolar apressadamente o que chama 
eutanásia!  
 
Quando há tantas crianças e famílias abandona-
das: sem escola, sem saúde, sem higiene e sem 
casa, vamo-nos debruçar sobre a morte?! 
 
Quantas famílias, neste País não têm ainda uma 
cama e dormem no chão? Quantas casas faltam 
em Portugal para pessoas que aqui vivem e tra-
balham? Quantas crianças, filhos de pais analfa-
betos, não têm escola? Quantas crianças faltam à 
escola porque a mãe não lhes pode fazer o lan-
che? Quantos casais afirmam não criar mais fi-
lhos por não terem condições? Não pensem os 
responsáveis que a vida no País, para uma parte 
de gente, é igual à deles. 
 
Então? Em vez da vida estamos a perder tempo 
com a morte!... 
 
Não vos perturbeis amigos, que a uma vida vir-
tuosa segue-se sempre a morte digna. 
 
Os ladrões, os assassinos, os possuidores de ri-
quezas roubadas legalmente de consciências 
pervertidas, ilusoriamente fidedignas, por mais 
cómodas que forem as suas mortes, não escapam 
aos últimos momentos, que são terríveis! 
 
Que lhes vale o conforto do hospital, o acompa-
nhamento da família, o fausto funeral, os elogios 
fúnebres ou até mesmo o perpetuar da sua me-
mória com ruas, estátuas, jardins, etc… Que lhes 
vale? 
 
No último momento a paz de consciência é o 
melhor lenitivo para a dignidade da morte! 
 
O resto é fachada! 


