
Intervenção de S. Exa. MENE na sessão de encerramento da Conferência de Comemoração do 10º aniversário da 

Concordata entre Portugal e a Santa Sé - “Realizações e Perspetivas” 

Lisboa, dia 8 de maio de 2014 

 
 

1 
 

 

Caro amigo Dr. Jaime Gama, 

Senhor Patriarca de Lisboa, 

Senhor Núncio Apostólico, 

Senhora Secretária-Geral, 

Senhores Embaixadores e Diretores-Gerais, 

Senhores Professores, 

Senhores Membros da Comissão Paritária, 

Estimados Conferencistas, 

 

É uma honra receber-vos aqui, no Palácio das Necessidades, para a 

celebração do 10º aniversário da assinatura da Concordata entre a Santa 

Sé e a República Portuguesa. Quero felicitar o Instituto Diplomático, na 

pessoa da Senhora Diretora Dra. Manuela Franco, pela organização desta 

conferência.  

A atual Concordata, que veio substituir a que foi celebrada em 1940, foi 

assinada no dia 18 de maio de 2004, no Vaticano, pelo então Primeiro-

Ministro, Dr. José Manuel Durão Barroso, e pelo, à data, Secretário de 

Estado, Cardeal Angelo Sodano. Julgo que não terá sido uma simples 

coincidência a escolha daquela data, pois nesse mesmo dia celebrava-se 

igualmente o aniversário do Santo Padre João Paulo II, recentemente 

canonizado e muito ligado a Portugal por uma especial devoção a Fátima. 

São, pois, duas felizes efemérides que muito me apraz recordar. 
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Naturalmente, não poderei deixar de destacar o papel determinante do 

meu antecessor e amigo Dr. Jaime Gama que, na qualidade de Ministro 

dos Negócios Estrangeiros tomou a iniciativa de propor ao Primeiro-

Ministro a revisão da Concordata de 1940. As suas conversações 

exploratórias junto da Santa Sé, e todas as iniciativas decisivas que 

desenvolveu, permitiram-lhe apresentar no Vaticano a proposta formal de 

abertura do processo de revisão, em abril de 2001. E assegurou depois, 

com preserverança, a coordenação dos vários Ministros do Governo da 

altura na preparação das propostas sectoriais e no contacto permanente 

com a equipa negocial. 

E nestas breves referências pessoais, tenho aqui que sublinhar igualmente 

a ação fundamental do Senhor Embaixador Pedro Ribeiro de Menezes, 

que presidiu à Comissão da Revisão da Concordata e que, nesses anos que 

duraram as negociações, foi também Embaixador de Portugal junto da 

Santa Sé. O Embaixador Ribeiro de Menezes soube dedicar ao processo de 

revisão todo o seu grande saber e experiência diplomática, em Lisboa e 

em Roma, como prova o prestígio que granjeou junto dos restantes 

negociadores e no Vaticano.  

A Concordata é um verdadeiro Tratado internacional, que enquadra com 

grande virtude o relacionamento entre Portugal e a Santa Sé, que remonta 

aos primórdios da nacionalidade, e que se foi consolidando ao longo dos 

séculos através de fortes laços que nos ligam, seja na partilha de valores, 

seja no significado que a Igreja Católica teve e tem para os portugueses. 

Esta proximidade com a Santa Sé foi uma constante da nossa História. 

Embora muitos pudessem ser os exemplos desse relacionamento estreito 
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e intenso, gostaria de, neste contexto que hoje celebramos, referir a 

embaixada que o Rei D. Manuel enviou ao Papa Leão X em 1514 – há 

precisamente 500 anos – ou a atribuição do título de “Nação Fidelíssima” 

no Séc. XVIII, ou ainda a criação do Patriarcado de Lisboa, com 

prerrogativas tão especiais dentro da própria Igreja Católica. 

Mais recentemente, e como já referi, as aparições de Fátima constituíram 

um outro factor de aproximação. Num registo mais pessoal, partilho 

convosco o privilégio que tive em representar o Estado Português nas 

cerimónias de canonização dos Papas João XXIII e João Paulo II. Foi uma 

grande honra conhecer o Santo Padre, a quem tive oportunidade de falar, 

precisamente, na importância das comemorações do primeiro centenário 

das aparições de Fátima. 

A presente Concordata é um documento moderno, um texto do século 

XXI, com grande significado cultural e de reconhecido valor técnico, que 

mostra como ambas as suas partes signatárias foram capazes de adaptar a 

anterior redação à evolução da realidade política, social e económica do 

país ao longo dos 64 anos em que vigorou a Concordata de 1940.  

Foi possível, nestes primeiros dez anos da sua vigência, produzir um 

trabalho de grande relevância para ambas as partes, contribuindo 

nomeadamente para adaptar a legislação portuguesa a novas realidades: 

destaco a regulamentação da lecionação da disciplina de Educação Moral 

e Religiosa Católica nas Escolas Públicas, a assistência religiosa nas Forças 

Armadas, nas Forças de Segurança, nos Hospitais, e nos Estabelecimentos 

Prisionais. Outros temas de igual relevância foram sendo tratados num 

espírito de excelente colaboração. 
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E falando deste processo de revisão da Concordata, não poderei deixar de 

fazer uma referência em memória ao Prof. Doutor António de Sousa 

Franco. Ilustríssimo jurista, que integrou a delegação negocial da Santa Sé, 

e foi o grande defensor do Principio da Cooperação entre a Igreja e o 

Estado como um instrumento para a promoção da dignidade da pessoa 

humana, da justiça e da paz, valores declarados no artigo primeiro da 

Concordata. É um conceito fundamental na cooperação bilateral e 

multilateral que Portugal e a Santa Sé desenvolvem, nomeadamente em 

África.  

A criação de uma Comissão Paritária, prevista na Concordata, revelou-se 

fundamental pois, com grande mérito e eficácia na procura de consensos, 

no seu seio têm sido debatidas e resolvidas inúmeras questões. Com 

efeito, são suas atribuições procurar, em caso de dúvidas na interpretação 

do texto da Concordata, uma solução de comum acordo e sugerir 

quaisquer outras medidas tendentes à sua boa execução. Devo salientar 

que os membros da Comissão Paritária têm cumprido essa missão com 

grande êxito. 

A Concordata prevê ainda a instituição de uma Comissão Bilateral, criada 

para o desenvolvimento da cooperação no que diz respeito aos bens da 

Igreja que integrem o Património Cultural Português. Esta Comissão reúne 

representantes do Estado Português, nomeadamente do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, das Finanças e das Secretarias de Estado da Cultura 

e do Turismo, e naturalmente da Igreja Católica. Também neste caso, se 

tem habilmente avançado no sentido da promoção da salvaguarda, 

valorização e fruição dos bens da Igreja. 
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Termino, agradecendo a todos os presentes, oradores e participantes, 

pelos vossos testemunhos, contributos e reflexões, que vieram enriquecer 

esta ocasião em que assinalamos os 10 anos da nossa Concordata. É um 

momento de celebração que, estou certo, voltaremos a viver nas 

comemorações de Fátima, já em 2017.  

 

Muito obrigado. 


