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Rev.0 dr; A9e1 Varzim 

CRISTELO (Barcelos); 20· :- ·Fale -
ceu, esta manhã, . · · · 
em casa .dos seus 
familiares, ,nesta ; 
fregúes _ia:, donde . 
el'a natural, ~· o · 
revo dr. Abel Yar: 
zim da ·cünha · e 
Silva, de ;~ijà anos, 
filho de ,?Avellno 
Adellnó'° ;da Costà 
e Silva· ·e· de Ade 
laide Varzim da . 
Curiha e Silva, já 
falecidos. ·• ' · 

O seu funeral 
réauza-se ·· .. ·nesta 
freguesia, no sá
bad&, : .às 9 hqras 
e meia, devéndo Padre Abel Varxim 
sll.ir da igreja pa- . . 
roquial para o cemitério. - C. 

*· ! i -· 
O padre Abêl VarZi11t# figura m_uito 

1 

oonhecida como sacerdote, escritor e 
jornalista, concl'UciU o curso de Teologia 
no Seminário Arquidiocesano de Braga, 
ordenando-se sadredote em 1925, pas
sando logo a.• ezercer a sua . actividade ... 
de protessor:,?no Seminário de Beja. Em 
1929, paTtiu·~ffera a Bélgica e doutorou
-se, na . Uni'lfe#idade de L=ina, no ano 
se{J1Linte; em Ciéncias Político.- Sociai_s, 
ordenando-se sacerdote em 1925, . pas
por monsenhor José Ca.Tdiin, e, no ··seu. 
regresso a Portugal. a Junta Central 4it - --- · 
A·cção . Católica Portuguesa designou-9 
· como orientador desse movimento no 
noss9 ·. Pais, na parte respeitante aos 
problemas económico-sociais. . 

NOTtJ,eado, mais tarde, director do Se
cretariado Económico - Social da Acção 
Católica Portuguesa e Assistente Geral 
da Liga Operária Católica, desenvolveu 
uma acç_ão notabilíssima, jundand.o •.«o 
Trabalhador», órgão -do 11wvímento O'Pe
rário "iócista, suspenso em 1948 e, ·per
correnãp o País, organiz_ou cursos· de 
Jor,naJ;ão económíco-soOiai, d8$tinad.ds ao 
clero, _proferiu discursos -e cànferências , 
numa actimdade constante e de elevado 
prestígw :para a Igre ja. · . 

Adepto ferooroso · do Cooperativismo 
e um dos se1tS mais influentes e dinâ
micos propagandistas. fundou a Coope 
rqtiva Popular de Portugal e, depois, o 
Serviço Sanitário e Soeial, Associação 
de ·socorros Mútuos da Liga Operária 
Católica. . 

Em representaÇiio da Igreia ciitõlica, 
exerceu o cargo de deputado à Assem~ 
bleia Nacicmal, de 1938 a 1942 , onde 
pôs toda · a sua inteligéncia, talento e 
generosidade em defesa das causas mais 
;ustas. . 

Fundou e dirigiu a Sociedade Edito
ritaL «o Trabalhador» (S .E.T. ), atraVé8 
da qual publicou algumas das suas 
obras, entre as ·quais se notabilizou, 
pela doutrina. ezposta, «O Dever ·Social», 
«o Comunismo», a tradução da obra do 
rev.• Collius «A Formação dos Dirigentes 
das Obras Soeiais», folhetos e opúsculos 
d;e doutrinação e apostolado. · 

Foi colaborador e/ecti1Jo, durante lar 
go,, anos. dos fl,OSSOs presados · colegas 
.,_a;cn,~ e cJ.ornal de Notwias,, e for
çado a dei$ar' a sua actwidade 11a Acção 
Católica, foi nomeado em 1951, pároco 
à.a freguesia da Encarnaç/Io. em Usboa, 
fundando . em,tão, o Centro Paroqmal de 
Assi8tência da Encarnação, com o fvm de 
sanar a misérya e a prostituição, os pro
blemas fundamentais que a[Hgiam a sua 
paróquia. Depois ainda, ·sempre com o 
11iesmo esixnto cristão, _Jwu],o,u, a Liga 
Naci,cma.Z cO'lwra -a Prostituição, pondo a 
funcion,p, paro o efeito, e fflL?lta quinta 
que in.e fora· cedida, 1m A?11Gdora. mn lar 
de regeneração. · 

Ultinnamente. e pOT 1notiluos de saúde, 
recolheu a casa dos &elt8 familiares, . em 
Cristelo. Barcews, onde prosseguv,i a sua 
grande obra social. <J.e,,que foi um, veràa - ' 
dei-r.ó apóstolo, a ela se, e:r,,f:re!l<mrlo intei 
.•ramentR atr<wés de to<la a sua vida :,a- · · ·, •· 
cerdotal. · . 
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