
 

a Página da  Educação
www.apagina.pt 

 

 

Pecados e espectro de fome 

Sublinhe-se a recente visita de Bento XVI aos Estados Unidos onde, como Papa enfrentou o grave problema da 
pedofilia de muitos sacerdotes norte-americanos ao ponto de se encontrar com algumas das vítimas num gesto tão 
inesperado quanto necessário para que a Igreja Católica recuperasse alguma da credibilidade perdida com estes 
escândalos.  
Sublinhe-se que quatro semanas depois das eleições no Zimbabué, os resultados eleitorais, que parecem ser 
desfavoráveis a Roberto Mugabe, ainda estão por apurar, enredados em sucessivas recontagens de votos e num 
clima de intolerância relativamente aos membros da Oposição.  
Sublinhe-se a declarada abertura de Pequim em dialogar com o Dalai Lama sobre os problemas do Tibete, diálogo 
que exclui qualquer hipótese de debater a questão da soberania do território e que terá sido decidido face às 
vicissitudes que estão a rodear o périplo mundial da chama olímpica a reacender o debate sobre o futuro do Tibete.  
Sublinhe-se que o espectro da fome paira sobre muitas regiões do planeta e que o aumento do preço de alimentos 
básicos para muitas populações ? como o pão ou o arroz ? está a causar revolta entre milhares de pessoas 
atingidas por esta inesperada carestia.  
Sublinhe-se que a comunidade norte-americana de origem africana está revoltar-se contra o que consideram uma 
injustiça da Justiça dos EUA ao absolver três policias que em Novembro de 2006 dispararam mortalmente contra 
um jovem negro de 23 anos, desarmado, quando este saia de uma discoteca ? movimentos perigosos em vésperas 
de eleições presidenciais onde um afro-americano continua na corrida.  
Sublinhe-se que a Administração Bush confirmou, junto do Congresso dos Estados Unidos, que continua a autorizar 
certas práticas de interrogatório a suspeitos de actos terroristas, incluindo aquelas que são condenadas pelo Direito 
Internacional e que podem configurar uma humilhação a quem as tenha de suportar.  
Sublinhe-se, por último, que a valorização do euro face ao dólar, valorização que parece ter vindo para ficar é um 
dois sinais do abrandamento da economia na chamada zona euro e tem como primeira consequência a diminuição 
das exportações dos países que recebem em euros. 
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