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"""'""'= ELEH;C>ES MULTIPARTInARIAS 
LIVRES E JUSTAS 

Liberdade 
de 

Escolha 

BANDA DESENHADA 



de Ian los anos passado.1 na emigr,a~a,ofr, 
a Guint. 

A ·famnia que nao 0 esperava chegar, liio salisfeila eslava que a Mae dei,ou 
escapar algumas 14grimas. Tinha uma <slima especial por ele. 

/. 
-----~ 
. nha fidju, kanlU lempu! 

14 nao pensava ver-Ie vivo: 
\. v •• , •• a Deus, vollaSle! 

verd.de Mae, sempre 
vontade de vir visitar·vos, mas 
a vida de emigra~lo nlo t Ucil, 

Ir.balho para ganhar 
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Duran~t: \\ almo~o de 
caldo lie chabtu com 
[Iango que a Mae im
provisou para 0 filho 
poder (orner comida-. 
de-terra. sUlgilam dis
cussi"les sobre as elei
liles. Fclizmente ele 
chegou a tempo de se 
recenseac. 

o Fernando, devido a expeliencia de 
democracia que viveu Bontros Paises. 
discordava constantemente com as 

A Mae tern IOlao! 

\ 



o Fernando tern ,razao, E 

Afirmava {1 Tinho, 0 mai.'i ine
quieto dos irmaos. 

/ 

com isso Tinho ... Eu e 0 teu Pai 
gostamos de voces tal comosiio e 
respeitamos as vossas op,oes, Por 
isso nenhurn de voces' deve querer 

~----~--~~~-~ 
as silas ideias aos OUlros. 

A Auzenda tamhem tentou argumentar . 
favor do'Tinho. 

cido e,tem cad a ide~as estranhas. Ele. 
e ainda capaz de votar num Partido 
dif~renle do ROSSO. . 
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o Pai que .If esle momenlo linh.-se .Ihe.do da discussao, inlerviu . 

Auzenda, Tinho, s.bem voces 0 que f a 
Iiberd.de de escolh.? Ii urn direilo que 
cad. pesso. hum.n. lem. C.d. pessoa . 
f livre. Livre de pens.r e exprimir, livre 

escolher ~ Opl.l... 

Ninguem e uhrigadu a ser ou pensar como 
os tlutrus. E a diferen~a que traz harmonia. 
Voce AII7.cnda, parece-se mais comigo, di
zem a.~ pe~soas que e.~ a minha cilpia, mas 
o Fernando tern os tra~os so da vossa mae, 
enquanto q~c () Tinho, e retrain do meu 
irmao~~ll!. ~I~S~~ t~_mperament() ... 

... Se 0 vosso. irmao pensa de maneira 
diferenle ou quer escolher 0 P.rlido 
diferenle do vosso, ele, por isso, nao 
deix. de ser vosso irmao. Nao quer dizer 
que f vosso 



". Eu podia recusar essa diferen~a. Mas Deus 
.. «im 0 quis. Aceitar diferen~ ... , reconhecer 0 

direilo de escolha e respeilar os outros e a si 
pr6prio. 

Terminado 0 almo~o. os irmaos separaram-
se. Portm, pouco a pouco a fraternidade .. , 
impilem-se a diferen~a. 

E f a Auzenda que se aproxima primeimdo 
querendo introduzf-Io. 

A Mae apoia 0 argumenlo· do· Pai. 

bardadi. 0 exemplo dessa IIblerd,,-1 
de deve ser respeilado na 
famllia. Todos devem respeit.,-se e 
ser amigos. 0 Fernando t vosso 
irmao e amigo. Devemos ficar sa
tisfeitos por ele estar aqui CORnosco, 

de tantos anos e respeilar 
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, E neste preciso momento, chega 0 Tinho 
DO seu autom6vel. 

Oh, Zenda, Este ~ para domingo, Vamos a 
• umas ostradas em casa de urn amigo. Sohado 
aho ku ten el. Ma domingo i na pistan si p6 
di kurpu. I kila gora. E nosso irmao, an6s 
tudu! 



A Mae que surpreendeu. essa amig~vel discus
sao, suspirou feliz. 

Alegro-me saber que eSlao reconciliados. 0 que os une ~ mais forte 
daquilo que os separa. 

-" 

o 
o 
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A Iiberdade de escolha nao pode pOr em causa, nem a amizade, 
ku Cadi ermondadi. 
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