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Morreu Educrrdo Lirís Cortesõo, o nédico, o proÍessor urdversitório, iatrodutor dc
Grupcnólise em Portugcl, o homem que Íez
da suc vida e do seu trabclho um
"acto de
comunicoç&o».
Catedratico de Medicinc,
com 20 volores em Psiguio-

tric (aotcr que nuncc Íorc
otrüuída), Íoi, entõo. convi-

dcdo porc ossistente ds Fcrculdade de Medicino em Lisboc pelos proÍessores B<rchono Ferncmdes e Pedro Pe

lónio, mqs o ministÍo dc

Educaçôo, Leile Pinto, impediu a sua contrctcçtio por rozões de ordem políticc.
Munido de umq bolso do

e trcmsbordssa de
clegrria, o .sentido egtético
dc vida". Com o somatório
destcs três hercnçcs crpren-

gcrcncom quem
-que convivic,
o «aêgiredoD se Íetindo
sumiq c .cultivan c enptrtia
e c comunicgt".
Por ísso, nos últimos seis
crnos, desenvolveu estudos
uc órec de «perícioa de comunicoçõo'. especiclmente
dirigidcs cos médicos, técnicc que levou à prótics. Hó
três cnos, a coavite dq direc-

como dizia.

em olgumcs prisões, trcbclhou pcro rtininuir os.suicí-

mãe, crrglo-ülcndeio, que

cqntcrvq

deria a «evitcc o ouro dsg
lomentoçõee quolidia.o»,

tq e louco lodoa temos uE

-

Médicos do Uuiversidade
Novc de Lisboa), mqutinha

qberto o seu coasultório,
Íorac quê o lros"dse aesos
ta
o violidatq nen cos 8{l
oDos t

ço de ilusão

&Iuqrdo Cortesôo

o

vrvêr.

Ãpescn de retirado do firn-

O corpo de Educndo Corte.
sõo encontrc-se em cfucra-

1980,

presidente do Conselho de
Gestôo do Hospitcl Miguel
Bombcrdc, oade começou c
trcÍbolhor em 1956, e dirigiu

-cndente,nc igrreia de Fóiimc. O cortejo funebre asiró
amanhti pcrc S. Joôo de
Csmpo, em Coimbra.

podre Mcrtins dc Rochq,

portugnrês

deixando ileso c irmõ.
Segrundo c Ionte citcda, o

pcdre José Martins do Ro'

cha, Íerido nun qtcgue€p
que molreu um mlssloncEro
colombicno, Íoi evacuado
pars o hospitol c.entral de

podre português trabclho
na províacic do Niossa nhó

vúrios cmo6», e tinhq-se deslocodo o Mecqnhelas, onde
trobclhqvc o pcdre colom-

Mcputo, segundo inÍormações de Íonte religioso.

O padre Martins dc

bicmo qssassiaado, no dia
15, parcr o inÍormar dq morte
de suo mõe, ac Colô-hia,

Ro-

chcr, naturcl de Paredes,
missiônúrio das Missões da

Yirgem dq. Consolata, loi
hospitolizodo em Pemba,
com um<r bclc numcr pemc,

partiu consideravo que todos deodguiriu veilr procurcr'"o eqlilÍbrio
umc «expetiêacic -nuito enbe-doençc e acnÊdã, enire
curso d9 po"- o @oro c-morte, sntrre EÍoe
F :i.^ao- umgue,
n<r bcgc-. e Iqnqtos».
re§rr-esso.oincitoui Por isso, ocbovc que
Eo dos métodos psi- ocompreender o aentineàlo
os gpliccdos em Por- de cuipo e trmeÍora(r ess€
§.c1, ittrodu.ziqdo, em. . pefróltio bruto em gcaoliaa
JP, s qf{rPqqlrse.
. .. . Íiaíssincr erc uno dqg mqior?Ig ve4cêt numq eape-.
res vitóris8 do homem".
ciclidode ilue considerdvo .ÁestJbinOmio.-s,aetcrboIeib.,.d.e _"contiagêncios-, rar o sentihento de culpc e
controdiçõea e müto aoÍri- nôo deneoá-loo
-um - iuniavcr
oBritish. Council",

pcro lnglciterycr- Àli

Eeato». Eduqrdo CortesÉo Cortesõo

terceíro ele-

pgi (Ãrm-cndo mento: ..acãiiciãíÀprãriCortestiô) e do tic (Iaime sível,.
h.erdou do

Co-rtesão) o sentido

dq

coberto coaatcrüle',

"dege dc

Converscdor esiimulqnte,
Educrrdo Cortesõo <rnexic»

rnas liwe de perigo. Ã suc
trcnsÍerêncic pcro Mcputo
deveu-se o recomêndcrçóo

médicc, disse a mesmo
Ionte.

O mission&io

portugiuês

Íoi otingido qucado, viaicm-

pcq

vidq, Íczicm pcrte do seu
manusl de trqbalho e de

geE extÍêEo de conuaicar
o deeeepelo e c golidóo'.

O rniâsionário

iEpoilaatê

regulcrmente, "q bcraoio
do lcn de ocordo com o prú
oria iaterioridade de cqdq
Ldivíduo' e o «eatáticc do

.suicídio ero umc liaguo-

çõo públicc (Íoi, oré

de compor».

à sõúde mealolr. o *coahecimento do cor1rc' qtrqvés
dc giuústicc, que praiiccvc

ç6o dos Serviços Prisionais,

dic o princípio de que

G@

Ã necessidade dos heróis
dc inÍfucio couro «uE êapq-

dios nqs c.elss. jó que deÍen-

Tendo comocorrecto ê verdqdeiro o ditado - cde srtig-

pouco,

o tqculdade de Ciêncicrs

.

ocorrida a 12.

Fõi quondo se desloccvcm IxrÍq Lichingc, onde o
podre Grcmcdc deveric inicisr c suc viogem qéreo crté
Colômbio, pcro estcrÍ pÍêsente nos funerois do m€ie,
que as missionúrios Íoram
embosccdos nc zoncr de
Mcsscmgulo,'eatre Lichiugc

do com o missiondnio colom-

e Meccnhelas.

srúériilheiros, pre§umiÍel-

eng<rno»_,

À viqturc, gue següo sem
biono, pcrdre Ãriel Grnncdc,
umcr irmô religiosc e duos quolquer escoltq militor,
cricrnçcs, o viaturc em que ,n&o Íoi inceadiodc, o que leseguic Íoi clvo de umo em- vou os religiosos a acreditcn
boqcoda de um grupo de que «o cdrro Íoi cttoccrdo por

meute dq

O pcdre Groncdc, que se

eucontrcvo em Moçombigue
hó dois cnos, Íoi morto pelos

diqroros, que Íerirm tcrmbém qs duos.cricnços e o

cindo

mesmo lontê-

segrundó

o

nOs religiosos têm utilizodo oquelo viq sem incideu-

tes, pelo que reiteromos que

o ctoqué Íoi um êrro». ccrea-

centou o citqdo Íonte.
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