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Este artigo foi publicado em março de 2013, na sequência da eleição pelo

Conclave do Vaticano do cardeal Jorge Mario Bergoglio.

No decorrer do ano passado, o Papa Francisco tem sido retratado em coro pela

mídia ocidental como um campeão de esquerda de "Teologia da Libertação"

comprometidos com a redução da pobreza global. De acordo com o Telegraph de

Londres, o Papa Francisco "está trazendo a Teologia da Libertação no Vaticano".
os passos de Francisco de Assis, a "opção preferencial pelos pobres" tem por

assim dizer, foi reintegrado no mainstream Católica sob o comando do Papa

Francisco I.

Teologia da Libertação de acordo com Ambrose Evans Pritchard escreveu no

Telegraph: 

"Agora tem um imprimatur papal. Ele está perto de tornar-se doutrina oficial para

1,2 bilhão de católicos romanos do mundo em 'Evangelii Gaudium', primeira

exortação apostólica do Papa. Isso vai ter consequências. ". (Grifo nosso)

O que a mídia ocidental não mencionam é que Jorge Mario Bergoglio (Papa

Francisco I) foi um dos principais apoiantes do -dentro em hierarquia católica da

ditadura militar na Argentina, que chegou ao poder em um golpe apoiado pela
CIA em 1976.

Jorge Mario Bergoglio não só apoiou a ditadura, ele também desempenhou um
papel direto e cúmplices na "Guerra Suja" (la guerra sucia ") em colaboração com

a junta militar chefiada pelo general Jorge Videla, levando à detenção, prisão,

tortura e desaparecimento de padres católicos progressistas e leigos que se

opunham ao regime militar da Argentina. "Enquanto os dois padres Francisco

Jalics y Orlando Yorio, sequestrados pelos esquadrões da morte mai 1976 foram
libertados cinco meses depois. depois de ter sido torturado, outras seis pessoas

associadas à sua paróquia seqüestrado como parte da mesma operação foram

"desaparecidos" (desaparecidos) ".

Teologia da Libertação tornou-se uma ferramenta conveniente de propaganda da

mídia: os protagonistas de opressão são retratados como libertadores. Papa

Francisco I, anunciado como o campeão da Libertação na América Latina está
agora levar a sua mensagem para a Palestina: De acordo com Naim Ateek, o

fundador da Teologia da Libertação da Palestina, citado no tempo, "Nós sentimos

que ele tem sido capaz de falar sobre os pobres na América Latina, ... Agora nós

gostaríamos de vê-lo falar sobre os oprimidos na Palestina. "

Em um encontro histórico no Vaticano no início de maio de 2014, de Secretário-
Geral da ONU, Ban Ki-moon, o Papa Francisco I pediu aos líderes mundiais para

desafiar "todas as formas de injustiça" e resistir à "economia de exclusão ... a
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cultura do descartável, ... eo "cultura da morte", [que] ... infelizmente risco de se

tornar aceito passivamente. "( National Catholic Reporter , 26 de maio de 2014.

Escolha cuidadosa das palavras do Papa Francisco: A "guerra suja" na América

Latina no contexto da Operação Condor em que participou foi baseada na "cultura

da morte". O golpe de 1976 militares foi apoiado por Wall Street, precisamente

com o objectivo de impor a "economia de exclusão", propício para o

empobrecimento da população argentina. 

Michel Chossudovsky, 28 de maio de 2013
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[Ver atualização sobre o memorando secreto]

O conclave do Vaticano elegeu o cardeal Jorge Mario Bergoglio como Papa
Francisco I

Quem é Jorge Mario Bergoglio? 

Em 1973, ele havia sido nomeado "Provincial" da Argentina para a Companhia de
Jesus.

Nesta capacidade, Bergoglio foi o jesuíta classificação mais alta na Argentina
durante a ditadura militar liderado pelo general Jorge Videla (1976-1983).

Mais tarde, ele se tornou bispo e arcebispo de Buenos Aires. O Papa João Paulo II
elevou-o o título de cardeal em 2001

Quando a junta militar deixou o poder em 1983, o presidente eleito Raúl Alfonsín
criar uma Comissão da Verdade referentes aos crimes subjacentes à "Guerra Suja"

( La Guerra Sucia ).

A junta militar tinha sido apoiado secretamente por Washington.

EUA. Secretário de Estado Henry Kissinger desempenhou um papel nos bastidores
do golpe militar de 1976.

Top vice de Kissinger sobre a América Latina, William Rogers, disse a ele dois dias
depois do golpe de Estado que "temos que esperar uma quantidade razoável de
repressão, provavelmente, uma boa dose de sangue, na Argentina antes de muito
tempo." ... ( Arquivo Nacional de Segurança , 23 de março de 2006)
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"Operação Condor"

Ironicamente, um grande ensaio aberto em Buenos Aires em 05 de marco de 2013,
uma semana antes de investidura do cardeal Bergoglio como Pontífice. O
julgamento em curso em Buenos Aires é: "a considerar a totalidade dos crimes

realizados na Operação Condor, uma campanha coordenada por várias ditaduras

latino-americanas apoiadas pelos EUA na década de 1970 e 1980 para caçar,

tortura e assassinato de dezenas de milhares de opositores esses regimes ".

Para mais detalhes, consulte Operação Condor: Trial no American Rendition

Latina e programa de assassinatos por Carlos Osorio e Peter Kornbluh , 10

março de 2013

(Foto acima: Henry Kissinger eo general Jorge Videla (1970)
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A junta militar liderado pelo general Jorge Videla (à
esquerda) foi responsável por inúmeros assassinatos, incluindo padres e freiras
que se opunham à ditadura militar após a CIA patrocinou 24 março de 1976 golpe
que derrubou o governo de Isabel Perón:

 "Videla foi um dos generais condenados por crimes contra os direitos humanos,
incluindo" desaparecimentos ", tortura, assassinatos e sequestros. Em 1985, Videla
foi condenado à prisão perpétua na prisão militar de Magdalena. "

Wall Street ea agenda econômica neoliberal

Um dos principais compromissos da junta militar (nas instruções de Wall Street) foi
o Ministro da Economia, José Alfredo Martínez de Hoz , membro de

estabelecimento de negócios da Argentina e um amigo próximo de David
Rockefeller.

O pacote de política macro-econômica neoliberal adotada sob Martinez de Hoz foi
uma "cópia carbono" às que incidam, em outubro de 1973 no Chile pela ditadura
Pinochet sob orientação dos "Chicago Boys", na sequência do 11 de setembro de
1973 golpe de Estado e o assassinato do presidente Salvador Allende.

Os salários foram congelados imediatamente por decreto. Poder de compra real
desmoronou em mais de 30 por cento nos três meses após o golpe militar de 24 de
marco de 1976. (Estimativas do autor, Cordoba, Argentina, julho 1976). A

população argentina foi empobrecida.

Sob o comando do Ministro da Economia, José Alfredo Martínez de Hoz, a política
monetária do banco central foi determinada em grande parte por Wall Street e pelo
FMI. O mercado de câmbio foi manipulado. O Peso foi deliberadamente
sobrevalorizada levando a uma dívida externa intransponível. Toda a economia
nacional foi precipitada em falência.

(Veja direita Image: Da esquerda para a direita: José Alfredo Martinez

de Hoz, David Rockefeller eo general Jorge Videla)

Wall Street e da hierarquia da Igreja Católica

Wall Street estava firmemente por trás da Junta militar que travou "guerra suja" em

http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2013/03/videla.jpg
http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2013/03/martinez-de-hoz-rockefeller-videla.jpg


seu nome. Por sua vez, a hierarquia da Igreja Católica desempenhou um papel
central na manutenção da legitimidade da junta militar.

A Ordem de Jesus -que representou o conservador ainda mais influente facção
dentro da Igreja Católica, intimamente associada com elites- econômica da
Argentina estava firmemente por trás da Junta militar, contra os chamados
"esquerdistas" do movimento peronista.

"A Guerra Suja": Denúncias contra o cardeal Jorge Mario Bergoglio

Condenando a ditadura militar (incluindo suas violações dos direitos humanos) era
um tabu dentro da Igreja Católica. Enquanto os escalões superiores da Igreja
apoiaram a junta militar, as bases da Igreja foi firme oposição à imposição do
regime militar.

Em 2005, o advogado de direitos humanos Myriam Bregman entrou com uma ação
criminal contra o cardeal Jorge Bergoglio, acusando-o de conspirar com a junta
militar em 1976 sequestro de dois padres jesuítas.

Vários anos depois, os sobreviventes da "guerra suja" acusado abertamente o
cardeal Jorge Bergoglio de cumplicidade no sequestro dos sacerdotes Francisco
Jalics y Orlando Yorio e seis membros de sua paróquia,  (El Mundo, 08 de
novembro de 2010)

(Imagem à esquerda : Jorge Mario Bergoglio eo general Jorge Videla)

Bergoglio, que na época era o "Provincial" para a Companhia de Jesus, havia
ordenado duas "esquerdista" sacerdotes e opositores do regime militar jesuítas
"para deixar o seu trabalho pastoral" (ou seja, eles foram demitidos) seguintes
divisões no seio da Companhia de Jesus sobre o papel da Igreja Católica e suas
relações com a junta militar.

Enquanto os dois padres Francisco Jalics y Orlando Yorio, sequestrados pelos
esquadrões da morte mai 1976 foram libertados cinco meses depois. depois de ter
sido torturado, outras seis pessoas associadas à sua paróquia seqüestrado como
parte da mesma operação foram "desaparecidos" (desaparecidos). Estes incluíram
quatro professores associados com a paróquia e dois de seus maridos.

Após a sua libertação, padre Orlando Yorio " acusou Bergoglio de efetivamente
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entregá-los [incluindo outras seis pessoas] para os esquadrões da morte ...
Jalics se recusou a discutir a denúncia depois de passar em reclusão em um
mosteiro alemão. "( Associated Press, 13 de março, 2013 , grifo do autor),

"Durante o primeiro julgamento de líderes da junta militar em 1985, Yorio declarou:
"Tenho certeza de que ele próprio entregou a lista com nossos nomes para

a Marinha." Os dois foram levados para a Escola Naval notório de Mecânica

(ESMA) centro de tortura e manteve por mais de cinco meses antes de ser drogado
e jogado em uma cidade fora da cidade. (Veja Bill van Auken, "A Guerra Suja"
Papa, site World Socialist e Global Research, 14 de março de 2013

Entre os "desaparecidos" pelos esquadrões da morte eram Mónica Candelaria
Mignone e María Marta Vázquez Ocampo, respectivamente filha do fundador da do
CELS (Centro de Estudios Sociales y Legales) Emilio Mignone e filha do presidente
de Madres de Plaza de Mayo, Martha Ocampo de Vázquez. ( El Periodista online,
março de 2013).

María Marta Vásquez, seu marido César Lugones (ver
imagem à direita) e Mónica Candelaria Mignone, alegadamente, "entregue aos
esquadrões da morte", de jesuíta "Provincial" Jorge Mario Bergoglio estão entre os
milhares de "desaparecidos" (desaparecido) de "Guerra Suja na Argentina ", o que
foi apoiado secretamente por Washington sob a" Operação Condor ". ( Veja
memorialmagro.com.ar )

No decurso do ensaio iniciou em 2005:

"Bergoglio [papa Francisco I] duas vezes invocou seu direito sob a lei argentina de
se recusar a comparecer em tribunal aberto, e quando ele finalmente depôs, em
2010, suas respostas foram evasivas": "Pelo menos dois casos envolvidos
diretamente Bergoglio. Uma examinou a tortura de dois de seus padres jesuítas -
Orlando Yorio e Francisco Jalics - que foram sequestrados em 1976 das favelas
onde defendiam a Teologia da Libertação. Yorio acusou Bergoglio de efetivamente
entregá-los para os esquadrões da morte ... por recusando-se a dizer ao regime
que apoiou seu trabalho. Jalics se recusou a discutir o assunto depois de passar
em reclusão em um mosteiro alemão. "( Los Angeles Times, 01 de abril de 2005)

O memorando secreto

[Esta seção foi adicionado em 19 de Março, 2013]

O governo militar reconheceu em um memorando secreto (ver abaixo) que o padre
Bergoglio havia acusado os dois padres de ter contactos estabelecidos com a
guerilleros , e por ter desobedecido as ordens da hierarquia da Igreja ( Conflictos

de obedecencia ). Ele também afirma que a Ordem dos Jesuítas havia exigido a
dissolução do seu grupo e que se recusou a acatar as instruções de Bergoglio.

O documento reconhece que a "prisão" dos dois sacerdotes, que foram levados
para o centro de tortura e detenção na Escola de Mecânica Naval, a ESMA, foi
baseado em informações transmitidas pelo padre Bergoglio às autoridades
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militares. (Assinada pelo Sr. Orcoyen)

(Veja abaixo).

Enquanto o antigo membro do grupo de sacerdotes se juntou à insurgência, não
havia nenhuma evidência de os sacerdotes que têm contatos com a guerrilha.

"Sagrada Comunhão para os ditadores" 

As acusações contra Bergoglio sobre os
dois padres jesuítas sequestrados e seis membros de sua paróquia são apenas a
ponta do iceberg. Enquanto Bergoglio foi uma figura importante na Igreja Católica,
ele certamente não estava sozinho no apoio à Junta Militar.

Segundo o advogado Myriam Bregman: "declarações do próprio Bergoglio provou
oficiais da Igreja sabia desde cedo que a junta estava torturando e matando

seus cidadãos ", e ainda endossou publicamente os ditadores. "A ditadura
não poderia ter operado desta forma, sem este apoio fundamental" ( Los
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Angeles Times, 01 de abril de 2005 grifo nosso)

(Direita Image: General Jorge Videla comunga data e nome do

sacerdote. não confirmado)

Toda a hierarquia católica estava por trás da ditadura militar patrocinada pelos
EUA. Vale lembrar que em 23 de março de 1976, às vésperas do golpe militar:

" Videla e outros conspiradores receberam a bênção do Arcebispo de
Paraná, Adolfo Tortolo, que também atuou como vigário das forças armadas. No

dia da própria aquisição, os líderes militares tiveram uma longa reunião com os
líderes da conferência do bispo. Como ele surgiu a partir desse encontro, o
Arcebispo Tortolo afirmou que, embora "a igreja tem a sua própria missão
específica. . . há circunstâncias em que não pode abster-se de participar, mesmo
quando se trata de problemas relacionados com a ordem específica do Estado. "
Ele pediu que os argentinos "cooperar de uma forma positiva" com o novo
governo. " ( O Humanist.org , janeiro de 2011, grifo nosso)

Em uma entrevista realizada com El Sur, general Jorge Videla, que agora está
cumprindo uma sentença de prisão perpétua por crimes contra a humanidade,
confirmou que:

" Ele manteve a hierarquia católica do país informado sobre a política de seu

regime de "desaparecimento" adversários políticos , e que os líderes
católicos ofereceu conselhos sobre a forma de "gerenciar" a política. 

Jorge Videla disse que tinha "muitas conversas" com primata da Argentina, o
cardeal Raúl Primatesta Francisco, sobre a guerra suja de seu regime contra
ativistas de esquerda. Ele disse que também houve conversas com outros líderes
bispos da conferência episcopal da Argentina, bem como com núncio apostólico do
país na época, Pio Laghi.

"Eles nos aconselharam sobre a maneira pela qual a lidar com a situação",
disse Videla "(Tom Henningan, ex-ditador argentino diz que contou Igreja Católica
de desaparecidos ,  tempo irlandês s, Julho 24, 2012, grifo nosso)

É interessante notar que, de acordo com um comunicado 1976 pelo arcebispo
Adolfo Tortolo, os militares sempre consultar com um membro da hierarquia católica
no caso da "prisão" de um membro de base do clero. A afirmação foi feita
especificamente em relação aos dois padres jesuítas sequestrados, cujas
atividades pastoral estavam sob a autoridade da Companhia de Jesus "provincial"
Jorge Mario Bergoglio. ( El Periodista online, março de 2013).

Ao endossar a Junta militar, a hierarquia católica foi cúmplice de tortura e
assassinatos em massa, cerca de " 22 mil mortos e desaparecidos, 1.976-1.978  ...
milhares de vítimas adicionais foram mortos entre 1978 e 1983, quando o militar foi
expulso do poder. "( Arquivo de Segurança Nacional, 23 de marco de 2006).

O Papel do Vaticano
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O Vaticano sob o pontificado de Paulo VI e João Paulo II desempenhou um papel
central no apoio à Junta militar argentina.

Pio Laghi, núncio apostólico do Vaticano para a Argentina admitiu "fazer vista
grossa" para a tortura e massacres.

Laghi tinha laços pessoais com membros da junta militar no poder, incluindo general
Jorge Videla eo almirante Emilio Eduardo Massera.

( Veja a imagem da esquerda. Vaticano Núncio Pio Laghi e general
Jorge Videla)

Almirante Emilio Massera em estreita ligação com seus assessores norte-
americanos, foi o mentor de "La Guerra Sucia" (A Guerra Suja). Sob os auspícios
do regime militar, ele estabeleceu:

"Um centro de interrogatório e tortura na Escola de Mecânica Naval, a ESMA [perto
de Buenos Aires], ... Era um estabelecimento sofisticado, multi-purpose, vital no
plano militar para assassinar cerca de 30.000 "inimigos do Estado". ... Muitos

milhares de prisioneiros da ESMA, incluindo, por exemplo, duas freiras francesas,
foram rotineiramente torturados sem piedade antes de ser morto ou lançadas

de aviões no Rio da Prata .

Massera, o membro mais forte do triunvirato, fez o seu melhor para manter suas
ligações com Washington. Ele ajudou no desenvolvimento do Plano Condor,

um esquema de colaboração para coordenar o terrorismo praticado pelos
regimes militares sul-americanos. (Hugh O'Shaughnessy, almirante Emilio

Massera: oficial da Marinha que participou do golpe de 1976 na Argentina e foi
mais tarde preso por sua participação em crimes da junta , The Independent, 10 de
novembro de 2010, grifo nosso)

Relatórios confirmam que o representante do Vaticano Pio Laghi eo almirante
Emilio Massera eram amigos.
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(Direita: Almirante Emilio Massera, arquiteto da "guerra suja" recebido

pelo Papa Paulo VI, no Vaticano)

A Igreja Católica: Chile contra Argentina

É interessante notar que, na sequência do golpe militar no Chile em setembro
11,1973, o cardeal de Santiago de Chile, Raul Silva Henriquez condenou
abertamente a junta militar liderado pelo general Augusto Pinochet. Em contraste
marcante com a Argentina, essa postura da hierarquia católica no Chile foi
fundamental para conter a onda de assassinatos políticos e violações de direitos
humanos contra partidários de Salvador Allende e opositores do regime militar.

O homem por trás do inter Comité Pro-Paz era o cardeal Raúl Silva Henríquez.
Logo após o golpe, Silva, ... entrou no papel de "upstander", um termo do autor e
ativista Samantha Power inventado para distinguir as pessoas que defendem a
injustiça, muitas vezes com grande risco-de pessoal "espectadores".

... Em breve após o golpe, Silva e outros líderes da igreja publicou uma declaração
condenando e lamentando o derramamento de sangue. Este foi um ponto de
viragem fundamental para muitos membros do clero chilenos ... O cardeal visitou o
Estádio Nacional e, chocado com a escala da repressão do governo, instruiu seus
assessores para começar a coletar informações dos milhares que chegam à igreja
para se refugiar.

Ações da Silva levou a um conflito aberto com Pinochet, que não hesitou em
ameaçar a igreja eo Comité Pro-Paz. ( tomada de posição contra Pinochet: A Igreja
Católica e Desaparecidos pdf)

Tivesse a hierarquia católica na Argentina e Jorge Mario Bergoglio tomou uma
posição semelhante à do cardeal Raul Silva Henriquez, milhares de vidas teriam
sido salvas.

Jorge Mario Bergoglio não era, nas palavras de Samantha Powers, um
"espectador". Ele foi cúmplice em extensos crimes contra a humanidade.

Nem o papa Francis "um homem do povo" comprometidos com a "ajudar os
pobres" nos passos de São Francisco de Assis, como retratado em coro pelo
mantra da mídia ocidental. Muito pelo contrário: seus esforços sob a junta militar, de
forma consistente alvo membros progressistas do clero católico, bem como
comprometidos ativistas de direitos humanos envolvidos em programas de
combate à pobreza de base.
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Em apoio da Argentina "Guerra Suja", Jorge Mario Bergoglio foi violado de forma
flagrante os próprios princípios da moralidade cristã, que prezam o valor da vida
humana. Mensagem do autor ao Papa Francisco: " Não matarás "

"Operação Condor" ea Igreja Católica

A eleição do Cardeal Bergoglio pelo conclave do Vaticano para servir como Papa
Francisco I terá repercussões imediatas em relação ao julgamento em curso
"Operação Condor", em Buenos Aires.

A Igreja estava envolvida no apoio à Junta Militar. Isso é algo que irá surgir no
decorrer do processo de avaliação. Sem dúvida, haverá tentativas de ofuscar o
papel da hierarquia católica eo recém-nomeado Papa Francisco I, que serviu como
chefe da ordem jesuíta da Argentina durante a ditadura militar.

Jorge Mario Bergoglio: "Papa de Washington no Vaticano"? 

A eleição do Papa Francisco I tem amplas implicações geopolíticas para toda a
região latino-americana.

Na década de 1970, Jorge Mario Bergoglio apoiou a ditadura militar patrocinada
pelos EUA.

A hierarquia católica na Argentina apoiou o governo militar. Programa de tortura,
assassinatos e desaparecimentos da Junta "de milhares de opositores políticos foi
coordenado e apoiado por Washington sob a CIA" Operação Condor ".

Interesses de Wall Street foram sustentadas através do escritório de José Alfredo
Martínez de Hoz 'no Ministério da Economia.

A Igreja Católica na América Latina é politicamente influente. Ele também tem um
controle sobre a opinião pública. Isso é conhecido e compreendido pelos arquitetos
da política externa dos EUA, bem como a inteligência dos EUA.

Na América Latina, onde vários governos estão agora a desafiar a hegemonia dos
EUA, seria de esperar -given pista de Bergoglio gravação que o novo Pontífice
Francisco I como líder da Igreja Católica, vai jogar de facto , um papel político
"disfarçado" discreto em nome de Washington.

Com Jorge Bergoglio, o Papa Francisco I no Vaticano Quem serviu fielmente os
interesses dos EUA no auge do general Jorge Videla eo almirante Emilio Massera-
a hierarquia da Igreja Católica na América Latina pode mais uma vez ser
efetivamente manipulado para prejudicar "progressista" (esquerdista governos), não
só na Argentina (em relação ao governo de Cristina Kirschner), mas em toda a
região, incluindo a Venezuela, Equador e Bolívia.

A instauração de "um papa pró-EUA" ocorreu uma semana após a morte do
presidente Hugo Chávez.

"Mudança de regime" no Vaticano

O Departamento de Estado dos EUA rotineiramente pressões membros do
Conselho de Segurança das Nações com o objectivo de influenciar o voto referente
às resoluções do Conselho de Segurança.

US operações secretas e campanhas de propaganda são rotineiramente aplicadas
com vista a influenciar as eleições nacionais em diferentes países ao redor do
mundo.



Da mesma forma, a CIA tem uma relação secreta de longa data com o Vaticano.

Será que a tentativa do governo dos EUA para influenciar o resultado da eleição do
novo pontífice?

Firmemente empenhada em servir os interesses dos EUA de política externa na
América Latina, Jorge Mario Bergoglio foi candidato preferido de Washington.

Eram pressões disfarçados discretamente exercidas por Washington, dentro da
Igreja Católica, direta ou indiretamente, sobre os 115 cardeais que são membros
do conclave do Vaticano?

Quem é o Papa Francisco I, Entrevista de Michel Chossudovsky com Bonnie
Faulkner, armas e manteiga, KPFA Pacifica

TV Research Global (GRTV) Entrevista com Michel Chossudovsky

Nota do Autor

Desde o início do regime militar, em 1976, foi professor visitante no Instituto de
Política Social da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. Meu principal
foco de investigação na época era para investigar os impactos sociais das
reformas macroeconômicas mortais adotadas pela Junta Militar. 

Eu estava ensinando na Universidade de Córdoba durante a onda inicial de
assassinatos que também alvo membros das bases progressistas do clero
católico.

A cidade industrial do norte de Córdoba foi o centro do movimento de resistência.
Eu testemunhei como a hierarquia católica ativa e rotineiramente apoiaram a
junta militar, criando uma atmosfera de intimidação e medo por todo o país. O
sentimento geral na época era que os argentinos tinham sido traídos pelos
escalões superiores da Igreja Católica.

Três anos antes, na época de 11 de setembro de 1973 o golpe militar do Chile,
levando à derrubada do governo da Unidade Popular de Salvador Allende, que foi
professor visitante no Instituto de Economia da Universidade Católica do Chile,
Santiago de Chile.



Na sequência imediata do golpe no Chile, eu testemunhei como o cardeal de
Santiago, Raul Silva Henriquez -acting em nome da Igreja-Católica enfrentou a
ditadura militar.
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