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Todas as mudanças de regime desde as origens do Estado português até 1974 
resultaram num esforço de legitimação por via da normalização das relações 
com o Papado. A mudança política que resultou do 5 de Outubro 1910 foi 
peculiar, porque se procurou fazer a legitimação do novo regime contra o 
Papado, numa ruptura diplomática deliberadamente muito visível.  A mudança 
de regime que resultou do 25 de Abril de 1974 teve uma outra particularidade, a 
de esse esforço de normalização nas relações com o Papado foi realmente feito 
e teve grande importância, mas foi tão rápido e aparentemente fácil o sucesso 
da normalização ser geralmente pouco conhecido. Teve como preço uma 
mudança importante, mas cuidadosamente localizada na Concordata de 1940, 
que foi no resto mantida em vigor, para que, ao contrário da mudança de 
regime de 1910, as mudanças revolucionárias pelas quais passou Portugal em 
1974-1975, não resultassem num choque frontal com o catolicismo em geral e 
o Papado em particular. Foi o sucesso consolidado dessa opção que criou o 
contexto para, trinta anos depois, se levar a cabo com sucesso as negociações 
que levaram à assinatura de uma nova Concordata em 2004. 
 
Foi assim logo a começar pelo princípio, ou seja, pela primeira grande mudança 
política no território português que nos importa. Aquela que, no século XII, 
levou à afirmação da própria independência da coroa portuguesa. De acordo 
com José Mattoso, efetivamente, a grande prioridade da política externa do que 
veio a ser o fundador do Estado como primeiro rei de Portugal, D. Afonso 
Henriques – e do seu peculiar principal responsável diplomático (pelos critérios 
de hoje), D. João Peculiar, Arcebispo Primaz de Braga – foi a longa batalha 
diplomática para obter o reconhecimento papal da nova realeza. Que esta 
gestão diplomática do reconhecimento papal foi complexa e difícil, fica 
demonstrado por ele só se ter verificado plenamente, quatro anos após a morte 
do referido prelado, pela bula Manifestis Probatum, em 1179. Ele só se verificou 
depois de ter ficado manifesta a consolidação da nova monarquia portuguesa e 
a fragmentação do império hispânico de Afonso VII.2 
Aqueles que são também geralmente referenciados como os primeiros acordos 
ou concordatas entre Portugal e o Papado resultaram de uma importante crise 

                                                
1 A investigação aqui refletida foi em parte financiada por fundos da FCT e do 6ª Quadro Comunitário da UE. 
2 José Mattoso, Afonso Henriques, Lisboa, Temas e Debates, 2007, pp.83 ss. passim. 
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de crescimento e mudanças significativas na ainda incipiente estrutura política 
portuguesa. Ela foi, em parte, impulsionada e mesmo decisivamente legitimada 
pelo papado, com a deposição do fraco rei Sancho II, que tinha levado a um 
quase colapso da ordem e paz necessária ao bom funcionamento e a sua 
substituição na curadoria do reino pelo seu irmão e sucessor, sancionado pelo 
papa Inocêncio IV, e por um acordo entre o futuro rei Afonso III e os 
principais bispos portugueses em 1245. Mas o rei Afonso III revelou-se depois 
demasiado forte para muitos destes líderes católicos, tão cioso de restaurar o 
poder régio que nisso não poupou a Igreja Católica, estando o reino sujeito a 
crescentes sanções eclesiais, nomeadamente a partir de 1267 ao interdito papal, 
cabendo a seu filho D. Dinis negociar com o papa Nicolau IV o fim da crise 
com a chamada Concórdia ou Concordata dos 40 artigos de 1290. Diga-se, 
aliás, que no caso de outra grande crise política – a de 1383-1385 – foi-lhe 
também dada uma legitimação pela via papal, por via do Cisma do Ocidente, 
pois os partidários do Mestre de Avis contra o Rei de Castela apontavam como 
uma grande razões para rejeitar este último e os seus apoiantes, serem 
cismáticos fiéis ao papa de Avinhão contra o papa de Roma. 
Outro sinal marcante desta importância para a diplomacia portuguesa e não só, 
foi o facto de Portugal, como muitos outros Estados da Europa, estabeleceu na 
Roma papal a sua primeira embaixada permanente a partir de 1512. A Santa Sé 
esteve presente na criação desta instituição central na diplomacia moderna – o 
embaixador permanente. O que ajuda a perceber que seja permitida, desde a 
Convenção de Viena de 1815, na lei internacional que rege o exercício da 
diplomacia, como exceção à regra geral da antiguidade no posto para 
determinar a hierarquia protocolar, o decanato ex officio do corpo diplomático 
pelo núncio papal, numa série de Estados, entre os quais Portugal.3 
Este mesmo longo e laborioso processo trabalho diplomático de procura do 
reconhecimento papal depois de uma mudança radical de regime verificou-se 
nas décadas que se seguiram ao fim do regime de monarquia dual hispânica e à 
Restauração da independência portuguesa, nos anos entre 1640-1668;4 e, 
novamente a seguir ao triunfo do regime Liberais na guerra civil nos anos entre 
1834-1848.5 
A mudança de regime resultante da tomado do poder pelo Partido Republicano 
Português (PRP) no 5 Outubro 1910, no entanto, introduziu uma diferença 
importante. É verdade que não foi o regime do PRP o primeiro a tomar a 
iniciativa de romper relações diplomáticas com o Papado, a partir do momento 
                                                
3 José Calvet de Magalhães, A Diplomacia Pura, Venda Nova, Bertrand, 1995. 
4 Apesar do título não o indicar plenamente são especialmente exaustivos na dupla dimensão diplomática 
internacional e eclesial os dois longo artigos de A. Antunes Borges, “Provisão dos bispados e concílio nacional 
no reinado de D. João IV”, Lusitania Sacra, 1ª Série, Vol. 2 (1957), pp. 111-219e sua continuação idem, Vol.3 
(1958), pp.95-164. 
5 Vítor Neto, O Estado, a Igreja e a Sociedade em Portugal (1832-1911), Lisboa, INCM, 1998. 
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em que elas surgem em termos modernos – ou seja, se tornam cada mais 
permanentes. Mas estas rupturas, nomeadamente da iniciativa de D. João V, na 
década de 1720, e do principal ministro de D. José, o Marquês do Pombal, na 
década de 1760. Mas importa sublinhar que estas rupturas de relações nunca 
foram concebidas como definitivas, mas, pelo contrário, como forma de 
pressão para obter concessões papais, no quadro de um que continuava a ser 
muito valorizado para legitimação do poder. O que não impediu o Marquês de 
Pombal de ser transformado, anacronicamente, num herói pioneiro do 
anticlericalismo positivista dos republicanos radicais de 1910.6 
O principal líder republicano no período entre 1910-1917 Afonso Costa queria 
efetivamente contribuir para o fim do catolicismo em Portugal e a extinção do 
Papado - via nisso, numa leitura dogmática da história na linha do Positivismo 
de Auguste Comte uma condição necessária para o progresso da humanidade 
em geral e em particular de Portugal, mediante uma revolução cultural 
republicana. Só assim seria possível liquidar aquela que para vários intelectuais 
prestigiados das décadas finais do século XIX, nomeadamente Antero de 
Quental, era grande causa da decadência dos povos peninsulares, precisamente 
o catolicismo. Daí não ser de estranhar que um diário republicano como O 
Século reproduzisse – sem qualquer contraditório nos dias seguintes – o discurso 
de Afonso Costa, em Braga, a 24 Abril de 1911, como tendo dito a respeito da 
recém-aprovada Lei da Separação entre Estados e Igreja Católica: “Faço votos 
para que [...] a Igreja saiba aproveitar a situação. Se o fizer, saberá morrer quem 
não soube viver.”7 
E, no entanto, este choque frontal deliberado com o Catolicismo e o Papado 
pela ala dominante do PRP-Partido Democrático, liderada pelo carismático 
Afonso Costa, Ministro da Justiça e Cultos do Governo Provisório da Primeira 
República, curiosamente significava que, ainda que agora de uma forma 
negativo, o Papado continuava a ser um ponto de referência fundamental no 
discurso legitimador do novo regime. Mas rapidamente se revelou 
insustentável, apesar de desta feita ser o Estado português e não o Papado a 
fazer persistir a crise diplomática entre 1910-1918.  

                                                
6 Em ambos os casos se trataram de conflitos sérios, mas no quadro de um Estado confessional católico, que 
portanto nunca viu realmente posta em causa esta sua natureza. No caso de D. João V, tratava-se do almejado 
estatuto cardinalício do Patriarca de Lisboa e dos ex-Núncios em Portugal, assim como do estatuto do próprio 
Rei que pretendia ver-lhe reconhecido, ainda que de forma algo forçada, a qualidade de Fidelíssimo, que o 
aproximava do estatuto diplomático das grandes potências católicas – os Reis Cristianíssimos de França, ou os 
Reis Católicos de Espanha. No caso do Marquês do Pombal, tratou-se sobretudo de mais uma escalada no 
conflito com a Companhia de Jesus que o valido português queria ver formalmente extinta pela autoridade 
papal. 
7 Para esta e outras citações, referências bibliográficas mais detalhadas, e uma argumentação mais desenvolvidas 
destas teses ver Bruno C Reis, Salazar e o Vaticano, Lisboa, ICS, 2007, p. 21 ss.  
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Na verdade, esta opção sendo popular entre os republicanos militantes do PRP, 
colocava enormes problemas que à consolidação do regime republicano que 
tinha de conquistar o apoio da maior parte da população portuguesa que se via 
maioritariamente como católica. Pelo que praticamente desde o início houve 
esforços de alguns destacados republicanismo moderados para, mais ou menos 
secretamente e sempre informalmente, dar passos diplomáticos no sentido de 
normalizar as relações com a Santa Sé e por via delas apaziguar o 
relacionamento do novo regime com a grande maioria católica da população 
portuguesa. Foi o caso de José Relvas que, como representante diplomático 
português em Madrid, em 1913, sondou o núncio papal na capital espanhola 
sobre esta possibilidade. Isto precisamente no ano em que o Parlamento 
dominado pelo PRP-Partido Democrático decretou formalmente a abolição da 
embaixada portuguesa junto da Santa Sé e procurou fechar definitivamente a 
porta a contactos diplomáticos regulares com esta última.  
Apesar destes constrangimentos políticos e legais, as negociações diplomáticas 
secretas entre Portugal e o Vaticano não só se renovaram, como se intensificam 
após a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial em 1916. Mais 
concretamente elas tiveram lugar, em Roma, mas indiretamente, entre o 
representante diplomático português em Itália, Eusébio Leão, e o diplomata 
papal encarregado das relações com os Estados, Mons. Pacelli, tendo como 
intermediário o embaixador junto do Papado do Principado do Mónaco – um 
estado confessional católico, cujo soberano era conhecido por ser um livre-
pensador. Chegou-se mesmo, em 1917, a um projeto de modus vivendi. Mas tudo 
terá ficado suspenso das resistências de Afonso Costa – que controlava o PRP-
PD e portanto a maioria do parlamento e o governo – a qualquer aproximação 
ao catolicismo; sendo a iniciativa dos líderes republicanos mais moderados 
Bernardino Machado e António José de Almeida. 
A Santa Sé, refugiada na cidadela do Vaticano desde a ocupação italiana de 
Roma, em 1870, acabará por aceitar restabelecer relações diplomáticas com o 
novo regime republicano português com base em mudanças nos aspectos 
considerados mais gravosos da Lei da Separação, levadas a cabo em Fevereiro 
de 1918, durante o interregno Sidonista. O que importa sublinhar é quando o 
PRP-PD regressa ao poder, em 1919, não vai pôr em questão essa renovação 
das relações diplomática com o Papado. Procurou mesmo fazer dessa gestão 
diplomática a base de uma coexistência pacífica com o Catolicismo a nível 
nacional, colonial e internacional. Era pedir muito aos diplomatas portugueses, 
por muito capazes que fossem, como era o caso nomeadamente do ilustre 
jurista ilustre, Joaquim Pedro Martins que desempenhou o cargo entre 1921-
1924 com algum sucesso. Para tentar apaziguar a oposição anticlerical, no 
entanto, não se restabeleceu logo a representação ao nível mais prestigioso, mas 
também mais dispendioso e, então, ainda raro de embaixada – restritas apenas a  
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a países tão importantes para a política externa portuguesa como a Grã-
Bretanha, a Espanha ou o Brasil. Tal só acabou por acontecer precisamente 
como resultado da assinatura da Concordata de 1940, considerando o próprio 
Salazar que tal elevação de estatuto deveria de ser o resultado do desfecho 
positivo das negociações concordatárias, provavelmente sobretudo por razões 
de política interna – não queria dar a aparência de fazer uma concessão 
unilateral neste como em outros aspectos.  
Salazar vinha da política católica, era dirigente do Centro Católico Português, e 
como tal como eleito para o Parlamento, mas saiu dele para entrar na política 
governativa, ao assumir a pasta das Finanças em Abril de 1928, tendo 
prevenido os seus correligionários de militância católica que teriam de esperar 
algum tempo e não deviam esperar demasiado. Ou mais precisamente, Salazar 
declarou ao principal diário católico – onde colaborava regularmente – as 
Novidades, a 28 Abril 1928:  
Diga aos católicos que o meu sacrifício me dá o direito de esperar deles que sejam, de entre 
todos os portugueses, os primeiros a pagar os sacrifícios que lhes peça e os últimos a pedir 
os favores que eu lhes não posso fazer. 
A Concordata de 1940 resultou realmente de um processo negocial muito duro 
de três anos, que quase descarrilou por mais uma vez. Fosse por falta de 
diplomacia de Salazar, por questões de personalidade e de reais limites políticos 
relativamente ao que considerava  poder conceder; fosse por haver do lado do 
Papado os limites dogmáticos e de contexto internacional a limitar as 
concessões papais que podiam ser feitas a Portugal. Isto apesar da capacidade 
negocial do núncio Ciriaci e do Secretário Geral do MNE, embaixador Teixeira 
de Sampaio (um dos poucos conselheiros que Salazar muitas vezes ouvia, em 
questões de diplomacia e política externa em geral e também em particular 
sobre as negociações concordatárias). 
Estes dois constrangimentos foram devidamente notados pelo diplomata que 
mais intensamente trabalhou neste processo negocial, precisamente o núncio 
em Lisboa entre 1934-1953, Mons. Pietro Ciriaci. Relativamente ao primeiro 
ponto o núncio comentou num encontro em Roma, em 1935, com o seu 
homólogo, o diplomata que representava Portugal junto do Vaticano: “Mons. 
Ciriaci atribui à atual situação política um propósito de equilíbrio entre correntes 
contrários, que dificilmente conduzirá a grandes iniciativas.”8 De facto, quer 
por causa do peso dos republicanos conservadores no seio do regime 
(sobretudo na fase inicial e a começar pelo Presidente da República, General 
Carmona); quer para evitar oferecer uma causa fácil às oposições, Salazar 
sempre mostrou grande prudência nas concessões à Igreja Católica, que foram 
feitas sobretudo em áreas de relativa convergência de interesses entre o regime 
conservador do Estado Novo e a Igreja Católica: nomeadamente a missionação 
                                                
8 Of. 37 de LSS para MNE (Roma, 6.6.1935). 
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por clero nacional ou a educação segundo princípios nacionalistas. 
Evidentemente isto não excluiu que como nacionalista católico Salazar não 
fosse fortemente influenciado por uma determinada mundividência das 
correntes mais conservador do catolicismo. O que significa é que como líder do 
governo e responsável última pela diplomacia portuguesa ele estava longe de 
significar um acordo automática com a diplomacia papal, menos ainda uma 
qualquer subordinação de Salazar ao Papado.  
Quando às fontes de dificuldades e demoras negociais do lado do Vaticano, o 
mesmo Ciriaci refere em conversa franca com Teixeira de Sampaio: “em Roma 
é necessário dar tempo ao tempo, ‘Rome n’est pas un pays, c’est le monde 
entier, il faut que chaque chose attende son moment’.” 9 As negociações e 
concessões a Portugal tinham de ser sempre postas em termos das suas 
potenciais implicações no quadro global da diplomacia papal. 
Sem entrar nos complexos pormenores negociais, o que não teria cabimento 
num texto desta natureza, é, no entanto, interessante notar que um dos pontos 
mais controversos e que mais dúvidas pragmáticas suscitou a Salazar foi o da 
inclusão na Concordata da indissolubilidade do casamento católico. Temia que 
fosse foco de oposição ao acordo tão laboriosamente negociado. Numa nota 
explicativa da posição portuguesa refere-se que: “o Governo tem dificuldade 
em aceitar esta disposição. Só aceitará se o Santo Padre (...) entender que não 
deve prescindir dela, visto que o Governo não pode assumir a responsabilidade 
pelas consequências. Traz dificuldades políticas difíceis de vencer.” Refere-se 
então às “classes populares” como “católicas por efeito da rotina” e à 
indiferença ou o “catolicismo frouxo” da burguesia, e às elites económicas e 
culturais como dividas em termos de “concepção de vida”. E vai-se ao ponto 
de sugerir uma alternativa que se aproximava da fórmula que viria a ser 
adoptada na revisão da Concordata em 1975: “o divórcio atingiria a transcrição 
e não o casamento católico; e, para o evitar, a Igreja, sociedade perfeita, usaria 
os seus próprios meios de coação.”10 
De facto, foi precisamente em torno desta questão do casamento católica e da 
sua indissolubilidade, legalmente reconhecida também pelo Estado português, 
realmente formalizada no artigo XXIV da Concordata de 1940, que se verificou 
em 1974-75 uma negociação diplomática no sentido de uma revisão hoje 
praticamente ignorada na historiografia sobre o período, mas crucial, quer para 
o sucesso da transição portuguesa, quer por ter ajudado a garantir que seriam 
evitados, em 1974, os conflitos abertos e agudos de 1910. 
Não temos dúvidas em afirmar que o novo regime constitucional português 
que vai consolidar-se, a partir de 1976, procurou legitimar-se também por via 

                                                
9 Apontamento de conversa entre Núncio Ciriaci e Alberto de Oliveira (Roma, 3.5.1935). 
10 Nota explicativa da posição do governo relativamente às modificações sugeridas pela Santa Sé na 
contraproposta que apresentou (21.10.1937). 
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das boas relações com o Papado e o catolicismo. Foi muito importante para a 
legitimação do novo regime democrático mostrar que – ao contrário do que 
Salazar e a propaganda do Estado Novo tinham afirmado durante décadas – 
um regime com vários partidos, inclusive de esquerda e extrema-esquerda, não 
tinha de levar aos conflitos e tensões com a Igreja Católica como os ocorridos 
depois 1910.  
Os mais importantes líderes políticos e militares do processo de mudança 
política iniciada em Abril de 1974 parecem ter estado decididos a procurar 
evitar o que consideravam ser o erro histórico dos republicanos mais radicais, 
que, em 1910, ao entrar em choque com a Igreja Católica e ao romper relações 
com o Papado tinham criado uma obstáculo enorme à consolidação da 
Primeira República. Nomeadamente, Mário Soares, representante exemplar 
dessa tradição do republicanismo histórico, como líder do PS, primeiro 
responsável do MNE depois do golpe de Abril de 1974, e líder do partido mais 
votado nas primeira eleições livres de Abril de 1974, teria afirmado 
expressamente a Calvet de Magalhães, quando o informou da sua intenção de o 
nomear embaixador no Vaticano em Abril 1974, que considerava fundamental 
evitar “qualquer questão com a Igreja, porque foi o que atirou abaixo a Primeira 
República”. De facto, e sobretudo ao nível diplomático manteve-se geralmente 
um bom relacionamento bilateral, que tem sido dado como quase adquirido, 
mas num período politicamente tão conturbado da história portuguesa deveria 
parecer algo paradoxal. Parte da explicação está no contexto histórico em que 
se dá o 25 Abril 1974. A Igreja Católica tinha  vivido, sobretudo a partir do 
Concílio Vaticano II (1962-1965), um processo de renovação ou aggiornamento 
quase revolucionário. Este facto, e visões cada vez mais afastada da realidade 
internacional – nomeadamente da descolonização – tinha levado a tensões 
crescentes entre o Papado e o regime de Salazar.11  
Já em 1958, o embaixador português junto do Vaticano alertava para o 
“‘complexo’ dos meios católicos italianos em relação aos regimes políticos de 
Portugal e de Espanha.” Sublinhava que a Cúria Romana era “conservadora” 
mas “dentro dos princípios da democracia parlamentar que vigora em Itália”. 
Por outro lado, a Santa Sé tinha abraçado o processo de emancipação dos 
povos colonizados de forma especialmente clara com os papas João XXIII e 
Paulo VI. 
É certo que as tensões pareceram atenuadas, pela visita deste último papa a 

Fátima em 1967. Mas esta visita foi arduamente negociada. Nomeadamente, em 

troca, a diplomacia papal terá obtido a promessa do governo português de que 

                                                
11 Para uma discussão mais detalhada deste ponto cf. Bruno Cardoso Reis, Portugal e a Santa Sé no sistema 
internacional (1910-1970), Análise Social, Vol.36, No.161 (2001) in 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1218730431G8aHV5tv9Xo43MD7.pdf 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1218730431G8aHV5tv9Xo43MD7.pdf
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o nome de D. António Ribeiro não seria “vetado” pelo governo português para 

qualquer sé episcopal em Portugal metropolitano, apesar de a Concordata de 

1940 conceder a prerrogativa ao Estado português de apresentar objeções 

políticas a qualquer intenção de nomeação papal.12 Isto depois de a viagem 

papal ter estado em risco precisamente por D. António Ribeiro ter sido vetado 

para Bispo da Beira – com o argumento, significativo sobre as ideias do clero 

português mais destacado e mais próximo do papado nesta época, de que o 

governo português tinha informação que mostrava que ele não acreditava num 

Portugal pluricontinental do Minho a Timor.  

Paulo VI conseguiu, portanto, garantir que poderia nomear um homem da sua 

escolha para substituir o Cardeal Patriarca D. Manuel Cerejeira, o que viria a 

suceder em 1971. Ainda antes do golpe de Abril 1974, o novo Cardeal Patriarca 

de Lisboa e uma nova geração de bispos vão publicar uma carta pastoral 

colectiva dos bispos portugueses que apontava claramente para o apoio dos 

católicos a um regime democrático, em linha com a nova doutrina papal. De 

facto, em Dezembro de 1968, a nomeação de Eduardo Brazão para embaixador 

junto da Santa Sé, foi o pretexto para, no discurso de Paulo VI na entrega de 

credenciais, o papa manifestar a sua esperança de que Portugal evoluísse para 

uma “sã liberdade, conforme às exigências de maturidade acrescida dos novos 

tempos”. Ora as expectativa de muitos, inclusive de Paulo VI, de que Marcelo 

Caetano pudesse avançar decididamente nesse sentido rapidamente se 

desvaneceram.  

E logo em Julho 1970, há a extraordinária audiência de Paulo VI aos líderes dos 

movimentos independentistas envolvidos na luta armada contra o regime 

português – Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos – a quem 

entregou um exemplar da sua encíclica Populorum Progressio dizendo-lhes: “Nós 

não podemos entrar em questões políticas. Mas conhecemos a aspiração que 

tendes. A Igreja, a esta aspiração, não dá apenas a sua simpatia, mas também o 

seu apoio. A Igreja, porém, recomenda que se encontrem soluções pacíficas e 

negociadas.” Era uma aposta clara do Papado na independência das colónias 

                                                
12 Juridicamente pode-se provavelmente argumentar que a letra do texto do art. X – que obrigava a Santa Sé a 
comunicar “o nome da pessoa escolhida ao Governo Português” para bispo responsável por qualquer diocese 
em território português “a fim de saber se contra ela há objecções de carácter político geral” – não representava 
um veto stricto sensu. Mas era claramente essa a sua interpretação do lado do governo português, sendo que 
qualquer tentativa vaticana de o interpretar noutro sentido certamente colocaria em causa a própria Concordata 
de 1940. Aliás só assim se percebe que no acordo de 2004 esta disposição tenha sido alterada no sentido da 
simples comunicação prévia de cortesia pela Santa Sé ao Estado português. 
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portuguesas num prazo relativamente curto – sem se ir ao ponto de apoiar 

abertamente a luta armada – depois de vários apelos vãos, desde 1961, dos 

papas e da sua diplomacia a Portugal para negociar e preparar com tempo os 

territórios para independência.  

Este gesto de Paulo VI provocou uma verdadeiro terramoto diplomático, com 

a chamada para consultas do embaixador português junto do Papado – em 

linguagem diplomática a expressão de desagrado mais forte possível antes do 

corte de relações. A tensão agravou-se nos anos seguintes até 1974; sobretudo, 

mas não só, como resultado do choque crescente entre as autoridades 

portuguesas em Moçambique e uma parte importante do clero católico, 

nomeadamente a partir da denúncia por missionários católicos do massacre de 

Wiriyamu, de Dezembro de 1972, culminando na expulsão do próprio Bispo de 

Nampula, no início de 1974. 

Em suma, era difícil, em Abril 1974, o relacionamento diplomático Portugal-
Vaticano degradar-se mais. Pelo contrário, quer os novos líderes portugueses, 
quer o Papa Paulo VI tinham dado sinais de vontade de entendimento, que era 
tanto mais fácil quanto o Papado tinha-se mostrado fortemente favorável, quer 
à descolonização, quer à democratização, quer a um desenvolvimento mais 
igualitário, que eram os grandes objetivos contidos no programa do MFA que 
justificava o golpe militar de Abril de 1974.  
Isto não significa que o golpe de 25 de Abril de 1974 e, sobretudo, o processo 
de mudança revolucionário que se seguiu, não tenha colocado novos desafios à 
relação diplomática entre o Papado e Portugal. Sobretudo, por via da 
mobilização e radicalização de variadas movimentos sociais e culturais que 
foram uma característica importante do processo de mudança político-social 
que transformou um golpe militar num processo revolucionário difícil de 
controlar por quem quer que fosse. Mas neste quadro destacou-se ainda mais a 
importância potencial da Igreja Católica como factor de influência e 
mobilização positiva ou negativa neste processo altamente fluído.  
Emergiu neste quadro a questão do divórcio dos casados catolicamente – ou 
seja, a grande maioria dos casais portugueses – como potencial ponto de 
choque entre o novo regime, a Igreja Católica e os movimentos que fizeram 
desta questão um ponto central da sua agenda de mudança da sociedade 
portuguesa. Sendo a questão regulada, como vimos, por um acordo 
diplomático entre Portugal e a Santa Sé, a Concordata de 1940 não poderia ser 
resolvido sem um processo negocial formal. 
Claro que, sobretudo a perda de controlo pela liderança institucional católica da 
Rádio Renascença teve grande importância e não deixou de ser acompanhado 
pela diplomacia. E houve outros episódios tensos. Calvet de Magalhães, já 
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nomeado embaixador junto da Santa Sé, mas ainda em Lisboa, recordava o que 
descreveu como uma “verdadeira cegada” em que se parodiava, na televisão 
pública, vários dirigentes do regime anterior e o Cardeal Cerejeira. O que, 
segundo o referido diplomata, sendo “próprio do tempo”, era 
diplomaticamente “muito desagradável”, pois era sabido, portanto também no 
Vaticano, que a RTP era controlada pelo poder político vigente. Entrou em 
contacto telefónico com o responsável do MNE, Mário Soares, que lhe disse 
que já tinha sido prevenido e a questão estava solucionada. Mas este tipo de 
desafios foi essencialmente resolvido em Portugal por protagonistas 
portugueses, ainda que certamente tendo em conta o seu potencial impacto nas 
relações com o catolicismo em geral e o papado em particular.  
O principal desafio diplomático à normalização de relações entre o Papado e o 
novo regime português foi realmente a gestão da revisão da Concordata 
relativamente à questão do divórcio. Ora, como vimos, não é nunca fácil nem 
geralmente nada rápido negociar uma concordata com o Papado. 
A importância da questão para o novo regime português ficou demonstrada 
pelo facto de que se nomeou para embaixador no Vaticano, precisamente 
Calvet de Magalhães, que era Secretário Geral do MNE à data do 25 de Abril 
de 1974. Era sem dúvida também uma forma “diplomática” de o afastar, para, 
na explicação que lhe foi dada por Mário Soares, dar lugar a “caras novas” no 
topo do MNE; mas não deixava de ser igualmente uma forma de utilizar o 
experiente e prestigiado diplomata na gestão de uma relação vital para o 
sucesso da transição de regime.  
Mais, a questão do divórcio e da revisão da concordata foi gerida não só pelo 
MNE, mas também pelo Ministro da Justiça, aliás tradicionalmente com a 
tutela dos cultos, e que estava nas mãos do eminente jurista socialista Salgado 
Zenha, e ainda pelo então Procurador-Geral da República, Pinheiro Faria. Este 
facto terá levado alguns, no meios diplomático, a ver aí um sinal de 
desconfiança do novo regime relativamente aos diplomatas de carreira. Pode 
ser que em parte fosse assim. Mas poderia com facilidade argumentar-se que, 
em termos comparativos, Salazar, esse sim tinha marginalizado quase 
completamente os diplomatas, nas negociações que deram origem à 
Concordata de 1940, nomeadamente o representante português junto da Santa 
Sé (que se queixava em privado que a Legação tinha sido transformada numa 
Aposentação), concentrando todo o processo nele próprio e em homens da sua 
confiança pessoal.  
Do lado papal a questão, em 1974-1975, também mereceu atenção prioritária. 
O essencial do acordo foi negociado por Mons. Agostino Casaroli, que, na 
prática, era já praticamente o chefe da diplomacia papal, contando com a 
confiança do “primeiro-ministro” do papa, o Secretário de Estado, Cardeal 
Villot. No pós-1976, fosse nessas funções, fosse com ele próprio já promovido 
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a Cardeal Secretário de Estado, Casaroli continuou a manter um bom 
relacionamento com os principais líderes  políticos portugueses do período da 
transição democrática, nomeadamente Mário Soares. 
Apesar de toda esta vontade de entendimento das partes, a negociação era 
delicada. O Papado tinha dificuldade em modificar o acordado em 1940, não só 
por ter como princípio procurar manter a estabilidade das concordatas, mas 
ainda por não poder parecer estar a ceder no princípio sacramental da 
indissolubilidade do casamento católico. A diplomacia portuguesa tirou o 
máximo partido desta tensão. E muito habilmente apostou em duas ideias 
fundamentais na negociação. A primeira foi a de que em troca da revisão de um 
único artigo da Concordata de 1940, o Papado podia obter do novo poder 
revolucionário, num período de grande incerteza, a garantia explícita de que o 
resto do texto concordatário se manteria em vigor. Não haveria alterações 
revolucionárias no resto da relação do Estado português com o Vaticano e a 
Igreja Católica. A segunda era a ideia de que se essa revisão não fosse feita 
rapidamente, o Papado estaria a tornar a Concordata um alvo ideal para as 
forças revolucionárias mais radicais. O combate pela legalização do divórcio 
para todos permitiria mobilizar apoios mais amplos do que se conseguiria de 
outra forma, não só contra os partidos e militares moderados mas também 
contra a Igreja Católica. Este argumento terá sido provavelmente fundamental 
para obter a cedência da parte do Vaticano num prazo excecionalmente curto 
de menos de poucos meses.  
O Protocolo Adicional revendo a Concordata de 1940 foi assinado pelo 
Secretário de Estado Cardeal Villot e pelo Ministro da Justiça Salgado Zenha, a 
15 de Fevereiro de 1975, portanto antes de se iniciar a sério a campanha 
eleitoral para as eleições cruciais de Abril de 1975 para a Assembleia 
Constituinte. 
Foi neste quadro possível apresentar a formulação necessária para o Papado 
não ser visto como estando a ceder quanto ao princípio sacramental da 
indissolubilidade do casamento católico. No protocolo adicional de 1975, a 
redação original do artigo XXIV da Concordata foi revista nos seguintes 
termos: 
A Santa Sé, reafirmando a doutrina da Igreja Católica sobre a indissolubilidade do vínculo 
matrimonial, recorda aos cônjuges que contraírem o matrimónio canónico o grave dever que 
lhes incumbe de se não valerem da faculdade civil de requerer o divórcio. 

Ou seja, o Papado passava a exortar os católicos a cumprirem voluntariamente o 
seu dever moral de não fazerem uso da faculdade de divórcio na lei civil para o 
casamento católico, sendo assim tacitamente reconhecido que legalmente 
deixavam de a isso ser obrigados, como sucedida nos termos originais do artigo 
XXIV na concordata de 1940. É significativo do virtuosismo diplomático e 
jurídico demonstrado nesta solução, que esta parte crucial do protocolo de 
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1975 tenha sido transferido ipsis verbis para o artigo 15 da Concordata de 2004 
atualmente em vigor. 
Negociar esta revisão da Concordata para permitir o divórcio dos católicos foi 
portanto o grande teste ao relacionamento diplomático entre o novo regime 
português pós-25 de Abril e o Papado. Bem para além de gestos simbólicos, 
como o facto de o Presidente Costa Gomes ter tido o cuidado de incluir o 
Vaticano numa primeira ronda pela Europa como Chefe de Estado– 
acompanhado pelo novo titular do MNE, Melo Antunes – tendo ambos sido 
cordialmente recebido pelo papa Paulo VI.  
A importância desta negociação ia para além, porém, do mero teste ao 
relacionamento bilateral, tendo grande impacto potencial na própria evolução 
do processo revolucionário. Num contexto em que mesmo pequenas mudanças 
no equilíbrio de forças poderiam ter tido um enorme impacto no desfecho das 
eleições de Abril de 1975 e das relações de poder entre militares mais radicais e 
mais moderados no seio do MFA, não parece difícil argumentar que um 
fracasso destas negociações concordatárias poderia facilmente ter levado ao 
reforço de correntes mais radicais. Parece-nos possível argumentar que este 
acordo diplomático foi uma pré-condição para a aliança de facto entre a Igreja 
Católica e os sectores militares e políticos mais moderados, neste período 
decisivo para o processo de democratização portuguesa.  
A revisão da concordata entre Portugal e o Vaticano em 1975 foi portanto um 
inegável triunfo diplomático português literalmente aplaudido de pé, segundo 
testemunho do negociador português, Calvet de Magalhães, num jantar com a 
presença de colegas seus. O que era inequivocamente excepcional era uma tal 
rapidez negocial num assunto de tanta monta no quadro das práticas habituais 
do Vaticano.13 
Esta revisão da Concordata em 1975 deu ainda um contributo pouco visível e 
insuficientemente valorizado, mas muito importante para a consolidação e 
legitimação do novo regime constitucional português nos precisos termos da 
fórmula com que abre esse protocolo adicional: “A SANTA SÉ E O 
GOVERNO PORTUGUÊS, afirmando a vontade de manter o regime 
concordatário vigente para a paz e o maior bem da Igreja e do Estado”. Foi 
também um importante contributo da parte da diplomacia papal nesta fase 
crucial do processo político português para evitar radicalizar ainda mais uma 
dinâmica revolucionária que poderia ser altamente prejudicial para as boas 
relações entre o Catolicismo e o Estado português. Foi finalmente também  um 
contributo importante para que – num contexto em que o MFA apostava em 
democratizar e descolonizar – as relações entre Portugal e o Vaticano fossem 

                                                
13 Ver a este respeito J. Calvet de Magalhães, ‘O Reconhecimento Internacional da Junta de Salvação Nacional : 
a negociação da concordata de 1940’, in Portugal e a Transição para a Democracia (1974-1976), Lisboa: Colibri, 
1999, pp. 317-322. 
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bem melhores, depois do 25 de Abril de 1974, do que tinham sido em toda a 
fase final do Estado Novo e do colonialismo português. Efetivamente, a partir 
de 1958/1961, verificam-se uma série de crises várias por via de um choque 
crescente de mundividências e de prioridades ao nível da política internacional 
nomeadamente relativamente à aceitação ou não da descolonização e da 
democratização. 
A negociação de uma nova concordata que veria a ser assinada em 2004 parece 
ter tido como importante ponto de partida para o seu sucesso a preocupação 
do lado da diplomacia portuguesa de não pôr em causa este aspecto 
fundamental. Daí ter sido sinalizado de forma hábil pela titular do MNE à 
época da abertura das negociações, Jaime Gama, que o desejo de ter um 
concordata mais moderna para os novos tempos da Igreja Católica e do Estado 
português, não significava qualquer alteração de fundo nesse desejo de manter 
um clima de paz e bom entendimento entre ambas as instituições. E como 
prova de que era assim, foi indicado que a não haver entendimento se manteria 
em vigor a Concordata de 1940, eventualmente com algumas revisões. Do 
nosso ponto de vista essa postura do negocial da diplomacia portuguesa foi 
indispensável para o arranque e sucesso do processo. O essencial do acquis 
válido desde 1975 seria mantido.  
Não entraremos aqui em qualquer análise detalhada do processo negocial da 
concordata de 2004 relativamente ao qual testemunhos muito valiosos serão 
disponibilizados nesta publicação. Mas significa isto que tenhamos chegado ao 
fim da longa, agitada e relevante história das relações intensas que desde o seu 
início o Estado português tem procurado manter com o Papado? Não 
arriscaríamos tal vaticínio. Este tipo de relações nunca se podem dar por 
definitivamente pacificadas. E essa a conclusão de alguém tão experiente nestes 
assuntos como o núncio Ciriciaci numa conversa, em Julho de 1939, com então 
Secretário Geral do MNE, Teixeira de Sampaio, registada por este último nos 
seguintes termos: 
Teixeira de Sampaio: Disse-lhe que o Senhor Presidente do Conselho quer sobretudo 
evitar dificuldades futuras; não quer que numa concordata destinada a acabar com quaisquer 
dificuldades existentes fique semente de dificuldades futuras pela imprecisão ou ambiguidade 

de fórmulas. Mons Ciriaci: Replicou-me que o intuito era o mais louvável, mas era 
dificílimo senão impossível atingir fim tão perfeito. A experiência da Igreja diz-lhe que as 
dificuldades entre o Estado e a Igreja renascem, ou se renovam sempre, ou persistem, 
através do séculos e sob todos os regimes; varia a intensidade delas, varia a forma, têm 
longas pausas, mas não se extinguem nunca. Para as resolver são preferíveis fórmulas um 
pouco vagas às fórmulas rígidas ou muito precisas. Em Portugal as grandes dificuldades 
foram sempre resolvidas pelo tempo,  
por um estado de facto resultante do compromisso (transigência) de ambas as partes, 
consagrado depois por diplomas do Estado, da Igreja ou acordo formal dos dois.14 

                                                
14 Apontamento de conversa entre embaixador Teixeira de Sampaio e núncio Ciriaci (4.7.1939). 
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Embora tenhamos de por um fim à descrição e análise em traços muito largos 
desta longa história, ela estará longe de ter chegado ao fim. 


