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(Palavras do Núncio Apostólico) 

 

 [Cumprimentos…] 

 

1.  É-me muito grato estar aqui, hoje, nesta Conferência em que se comemora o 

Décimo Aniversário da Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa.  

O meu muito obrigado ao Exmo. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros e à Senhora Directora do Instituto Diplomático por esta iniciativa e pelo 

amável convite que me foi dirigido. É uma honra  e um privilégio para o representante 

da Santa Sé, participar nesta Conferência, diante de tão ilustre assistência e num lugar 

tão prestigiado. Faço-o com gratidão e humildade.  

Começo, obviamente, por transmitir os cumprimentos mais cordiais e 

respeitosos de Sua Eminência Revma. o Card. Pietro Parolin, Secretário de Estado de 

Sua Santidade o Papa Francisco, e de Suas Excelências Revmas. os Monsenhores 

Ângelo Giovanni Becciu, Substituto da Secretaria de Estado para os Assuntos Gerais, 

e Dominique Mamberti, Secretário da Secretaria de Estado para as Relações com os 

Estados.   

Seja-me permitida também uma palavra de grata evocação primeiramente do 

saudoso Cardeal Patriarca D. José Policarpo e seguidamente daqueles que puseram o 

seu saber e capacidade de trabalho ao serviço da Igreja e, servindo a Igreja, serviram a 

sua amada Pátria. Refiro-me ao Senhor D. João Alves, Bispo emérito de Coimbra e 

antigo Presidente da Conferência Episcopal, e ao Professor António Luciano Sousa 

Franco, jurista eminente, governante e político, antigo Presidente Geral da Acção 

Católica Portuguesa, e colaborador constante da Conferência Episcopal Portuguesa. 

Sob a guia dos meus predecessores, os Arcebispos D. Edoardo Rovida e D. Alfio 

Rapisarda, representaram o ponto de vista da Igreja Católica na cuidada negociação de 

que saiu o texto que viria a ser aprovado. A minha evocação e respeitosa saudação 

estende-se a todos os membros da comissão negociadora  indicados pelo Estado 

Português: ao saudar em particular o Embaixador Dr. Pedro Ribeiro de Menezes, ao 

tempo Embaixador de Portugal junto da Santa Sé, incluo nessa saudação todos os 

diplomatas e altos funcionários que participaram nas longas negociações 

concordatárias. 

 

2.  Depois gostaria de sublinhar um conceito base, aliás já mencionado, ao menos 

implicitamente, por algum dos ilustres oradores, ou seja, que na Concordata de 2004 

entre a Santa Sé e a República de Portugal, se reflectem os sentimentos genuínos de 

mútua estima que animam as duas Entidades soberanas, encontrando-se ao mesmo 

tempo aí a expressão patente do respeito profundo com que o Povo português e seu 

Governo consideram a missão da Igreja católica, reconhecendo o seu empenho no 

serviço do bem comum e na construção de uma sociedade que promova a dignidade da 

pessoa humana, a justiça e a paz. 
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De facto, a Concordata assinada há dez anos é o instrumento jurídico do mais 

alto nível, concebido para garantir uma profícua colaboração entre a Igreja católica e 

as Autoridades do Estado Português, de que brotam, sem prejuízo de ninguém, 

inúmeros benefícios para os cidadãos e a sociedade. Exemplos concretos desses 

benefícios são: o reconhecimento por parte do Estado Português quer dos efeitos civis 

dos casamentos celebrados em conformidade com as leis canónicas quer das sentenças 

de nulidade matrimonial legitimamente emitidas pelos tribunais eclesiásticos; a 

assistência espiritual e religiosa aos cidadãos que a pedem nos estabelecimentos de 

saúde e carcerários, nas Forças Armadas e de Segurança; o ensino da religião e da 

moral católica nos estabelecimentos de ensino público não superior. 

 

3.1.  Não querendo abusar da vossa paciência, gostaria de fazer agora uma leitura 

“glosada”  do Preâmbulo e dos artigos 1° e 2° da Concordata e demonstrar, a partir do 

próprio texto, aquilo que acabo de afirmar.   

O Preâmbulo da Concordata é de grande importância doutrinal e histórica, 

pois introduz na leitura das normas jurídicas acordadas entre as Altas Partes 

contratantes com um olhar que interpreta e enquadra o disposto concordatário. Abre 

com uma afirmação que de algum modo serve de fundamento à própria existência da 

Concordata: « a Igreja Católica e o Estado são, cada um na própria ordem, 

autónomos e independentes ». É a doutrina do Concílio Vaticano II, que claramente o 

afirmara, no parágrafo 76 da Gaudium et Spes, a Constituição pastoral sobre a Igreja 

no Mundo Contemporâneo, quase com as mesmas palavras: « a comunidade política e 

a Igreja são independentes e autónomas uma da outra ». 

 

3.2. Relações históricas entre Portugal e a Igreja Católica 

A Concordata, recorda o segundo parágrafo, insere-se nas « profundas relações 

históricas entre a Igreja Católica e Portugal ». Tais relações lançam raízes nos 

primórdios da era cristã, com a primeira evangelização da Península Ibérica, que teve 

na Sé episcopal de Braga um pólo de irradiação religiosa, cultural e política; sobretudo 

a partir da Reconquista e da fundação do Reino, a identidade histórica de Portugal 

definiu-se em ligação íntima com a Igreja, e afirmou-se no mundo inteiro como 

presença e construção do cristianismo. Recordou-o o Papa Bento XVI ao chegar a 

Lisboa, a 11 de Maio de 2010: « Logo nos alvores da nacionalidade, o povo português 

voltou-se para o Sucessor de Pedro esperando na sua arbitragem para ver 

reconhecida a própria existência como Nação; mais tarde, um meu Predecessor havia 

de honrar Portugal, na pessoa do seu Rei, com o título de fidelíssimo (cfr. Pio II, Bula 

Dum tuam, 25/I/1460), por altos e continuados serviços à causa do Evangelho ». 

 Relações tão antigas e íntimas não foram isentas de perturbações e momentos 

difíceis. Recordou-o com palavras serenas o mesmo Pontífice Bento XVI, visitando 

Portugal e o Santuário de Fátima no ano em que ocorriam as celebrações do centenário 

da revolução de 5 de Outubro: « A viragem republicana, operada há cem anos em 

Portugal, abriu, na distinção entre Igreja e Estado, um espaço novo de liberdade para 

a Igreja, que as duas Concordatas de 1940 e 2004  formalizariam, em contextos 

culturais e perspectivas eclesiais bem demarcados por rápida mudança. Os 

sofrimentos causados pelas mutações foram enfrentados geralmente com coragem ». A 

Concordata de 2004 dá nota que essas dificuldades pertencem a uma era passada, há 

muito superada, ao reconhecer que « a Concordata de (…) 1940 (…) e a sua aplicação 

contribuíram de maneira relevante para reforçar (…) [esses] laços históricos ».  
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3.3. A liberdade religiosa, horizonte das relações entre o Estado e a Igreja 

As relações entre o Portugal e a Igreja Católica, recorda o Preâmbulo, 

desenvolvem-se hoje « no âmbito da liberdade religiosa ». Esse âmbito é assumido 

como próprio por ambas as Partes: quanto ao Estado Português é imposto, diz a 

Concordata, pelas « profundas transformações ocorridas nos planos nacional e 

internacional: de modo particular, pelo que se refere ao ordenamento jurídico 

português, a nova Constituição democrática, aberta a normas do direito comunitário 

e do direito internacional contemporâneo ». No que respeita à Igreja Católica, a 

Concordata refere sinteticamente « a evolução das suas relações com a comunidade 

política »: com efeito o Concílio Ecuménico Vaticano II superou, na já citada 

Constituição Gaudium et Spes, antigos modelos de articulação intrusiva entre o Estado 

e a Igreja; mais importante ainda, na Declaração Dignitatis Humanae proclamou como 

princípio fundamental, que deve ser reconhecido por todos e acolhido na legislação dos 

Estados, o direito de liberdade religiosa. Uma liberdade religiosa entendida como 

direito não apenas negativo mas também positivo, como direito não apenas individual e 

colectivo, mas também institucional. É no direito de liberdade religiosa, que 

historicamente e logicamente é a matriz de todos os outros direitos de liberdade, que se 

manifesta com evidência a razão profunda da colaboração entre a Igreja e o Estado. A 

aprovação pelo Estado Português, três anos antes da renegociação da Concordata, da 

Lei da Liberdade Religiosa de 2001, que substancialmente estendeu a todas as 

confissões religiosas o regime de Direito Eclesiástico estabelecido pela Concordata de 

1940, retirou à Concordata de 2004 qualquer carácter de privilégio ou excepção. 

3.4. O princípio de cooperação 

No artigo 1º da Concordata, logo no número 1, as Partes Contratantes              

« declaram o empenho do Estado e da Igreja Católica na cooperação para a 

promoção da dignidade da pessoa humana, da justiça e da paz ». O Concílio 

Vaticano II ensinara já, sempre no citado número da Gaudium et Spes, que ambos « 

mesmo se a título diverso, estão ao serviço da vocação pessoal e social das mesmas 

pessoas humanas »; e que « desenvolverão este seu serviço para vantagem de todos, de 

maneira tanto mais eficaz quanto melhor cultivarem uma sã colaboração entre si, 

segundo modalidades adaptadas às circunstâncias de lugar e de tempo ». As 

finalidades de bem-estar espiritual são próprias da Igreja – e das outras confissões 

religiosas – como as finalidades de bem-estar temporal são próprias do Estado; mas 

cabe ao Estado criar e manter condições normativas e materiais que possibilitem às 

instituições eclesiásticas responder efectivamente, segundo o que lhes compete, às 

necessidades espirituais das pessoas.  

Com efeito, tanto a Igreja como o Estado estão empenhados na prossecução do 

bem-comum, na defesa da dignidade da pessoa humana, na construção de uma 

sociedade de justiça e de paz: nessa tarefa de que não podem abdicar, reconhecem-se 

mutuamente vinculados por responsabilidades para com a pessoa concreta; e é a pessoa 

concreta – o cidadão crente, o homem religioso civicamente participante na vida 

pública, o homem da rua que pretende paz e progresso para si e para a sua família – que 

tem direito a esperar da colaboração respeitosa, pacífica e harmoniosa entre Estado e 

Igreja a tutela mais completa dos seus direitos e a realização mais perfeita das suas 

aspirações. 
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3.5. A Igreja Católica, sujeito de direitos e deveres jurídicos 

O texto da Concordata continua com uma afirmação lapidar, que constitui o 

numero 2 do 1° artigo: « A República Portuguesa reconhece a personalidade 

jurídica da Igreja Católica ». Não é apenas da personalidade jurídica de Direito 

Internacional Público da Santa Sé que este artigo fala: essa está pressuposta no próprio 

facto da assinatura da Concordata, que como tratado internacional que é só poderia ter 

sido negociada, assinada e ratificada por duas soberanias que mutuamente se 

reconhecessem; se o alcance do artigo fosse esse, de si seria tautológico. A pessoa 

jurídica reconhecida pelo Estado Português é a Igreja Católica, como comunidade 

humana historicamente fundada por Jesus Cristo. Esse princípio concretiza-se, na 

Concordata, no reconhecimento da personalidade jurídica das pessoas morais 

eclesiásticas: a Conferência Episcopal Portuguesa, as Arquidioceses, Dioceses e outras 

circunscrições livremente criadas pela Santa Sé, as paróquias erigidas pelos bispos no 

território das suas dioceses, e as pessoas morais, institutos de vida consagrada, 

associações ou fundações, a que a Igreja atribui personalidade jurídica na ordem 

canónica. 

3.6. Relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé 

O número 3 do 1° artigo recorda as relações diplomáticas entre a República 

Portuguesa e a Santa Sé, que se mantêm, como é secular tradição, ao mais alto nível: 

um Núncio Apostólico em Lisboa, e um Embaixador junto da Santa Sé.  

Não necessito de recordar, neste lugar que alberga uma diplomacia tão 

qualificada e experiente, que a Santa Sé é a segunda entidade no mundo em número de 

países com os quais mantém relações diplomáticas. Ao longo do século XX a presença 

internacional da Sé petrina aumentou constantemente. De 84 Estados que em 1978 

tinham representação diplomática acreditada na Santa Sé, o número mais do que 

duplicou durante o pontificado de São João Paulo II, para 174 em 2005; e no 

pontificado de Bento XVI esse número cresceu para 179. A Santa Sé mantém ainda 

Observadores Permanentes com estatuto diplomático junto das principais organizações 

internacionais, e é membro de pleno direito de várias delas.  

As relações diplomáticas com Portugal foram sempre objecto de especial 

atenção dos Pontífices Romanos; e ao longo de décadas o Estado Português 

testemunhou a sua consideração e apreço pelo Papa com a nomeação de diplomatas de 

grande craveira e valor como Embaixadores junto da Santa Sé. 

3.7. O direito de exercer a missão apostólica 

Termino com uma breve referência ao número 1 do artigo 2°: « A República 

Portuguesa reconhece à Igreja Católica o direito de exercer a sua missão apostólica 

e garante o exercício público e livre das suas actividades, nomeadamente as de culto, 

magistério e ministério, bem como a jurisdição em matéria eclesiástica ». Poderíamos 

quase dizer que ele sintetiza tudo o que seria necessário acordar entre a Igreja e o 

Estado – e que tudo o mais de que os restantes artigos da Concordata tratam se limita a 

desenvolver, explicitar, concretizar, precisar e aplicar o que aqui se dispõe.  

O que a Igreja espera do Estado é que este lhe reconheça o direito de exercer a 

missão que Jesus Cristo, o seu Divino Fundador, confiou aos Apóstolos: Ide por todo o 

mundo, anunciai a Boa-Nova a toda a criatura…  No cumprimento dessa missão, a 
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Igreja celebra o culto divino segundo as suas próprias leis litúrgicas e legítimas 

tradições; proclama e ensina com autoridade as verdades da fé e os preceitos do agir 

humano; e exerce o seu ministério de acolhimento, ensino, caridade e 

acompanhamento, em favor dos seus fiéis e de todos os que dela necessitam e aceitam 

o seu serviço, oferecido com humildade e respeito por cada um.  

Pelo desenvolvimento dessa missão, cria-se e cresce uma comunidade humana, 

gerada pela graça dos sacramentos e guiada pela palavra da fé: sobre essa comunidade, 

os pastores instituídos pelo próprio Cristo exercem uma autoridade sagrada; e o Estado 

Português reconhece essa « jurisdição em matéria eclesiástica », para dizer com a 

Concordata: uma autoridade de governo que lhe é própria, em matérias e situações em 

que o Estado, ligado pelo seu compromisso constitucional com a liberdade religiosa, se 

considera privado de competência e poder. 

 

4.            Para terminar não quero deixar de reconhecer com a mais sincera 

gratidão a extraordinária prontidão, disponibilidade e desejo de colaboração que 

sempre encontrei neste Ministério dos Negócios Estrangeiros, a todos os níveis, 

desde o próprio Ministro até aos diversos funcionários, passando, obviamente, 

pela Secretaria Geral e pelo Protocolo do Estado, cada vez que era preciso 

reflectir sobre este ou aquele ponto da Concordata e da sua aplicação. Mais uma 

vez, muito obrigado.            

        +Rino Passigato  

                                                                        Núncio Apostólico 


