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1   Respeito pela NatuReza  Respect foR NatuRe    
2   Deus é amoR  GoD is love    

3   ReGResso às oRiGeNs  RetuRN to the Roots   
4   paz é o camiNho  peace is the way   
5   miseRicóRDia  meRcy 
6   sathya GRaha  sathyaGRaha    
7   maRcha Do sal  salt maRch

8   iNDepeNDêNcia  iNDepeNDeNce

9   vaishNav JaN to teNe Kahiye Je    
10  mahatma
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Com o apoio de:

”GlóRia ao pai ao filho e ao espíRito saNto”

“GloRy to the fatheR, the soN, aND the holy Ghost”
“Gandhi, sem sombra de dúvidas, acolheu a semente do mais autêntico pensamento humanista. 
Deve-se-lhe, certamente, a actualização da atitude inegociável de pacificação que os grandes 
pensadores nunca deixaram de propor em nome do que de melhor existe no homem. Nesse 
sentido, Gandhi é universal. O espaço do espiritual que ele cria consegue recobrir com a luz 
da esperança as zonas mais sombrias do sentimento dos homens. Gandhi apela à concórdia 
e à reconciliação universal e, por esse motivo, permanecerá sempre como testemunho vivo.”

“Gandhi, without a shadow of a doubt, harboured the seed of the most authentic humanistic 
contemplation. We owe him an update of the non-negotiable attitude of pacification, that the 
greatest thinkers never ceased to propose, in the name of what best exists in mankind. In this 
sense, Gandhi is universal. The spiritual space he creates/created enables us shine the light of 
hope onto the most sombre of human sentiment. Gandhi appeals to universal harmony and 
reconciliation, and for that matter will always remain as a living testament.”

José Duarte Gorjão Jorge

GaNDhi - um português homenageia Gandhi 
GaNDhi - a portuguese tribute to Gandhi


