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A QUESTÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA 
NA “ALA LIBERAL” E NA SEDES

JORGE REVEZ *

Em 1969, Sophia de Mello Breyner (1919‑2004) escreve a Francisco Lino 
Neto (1918‑1997) realçando a importância das eleições que se avizinhavam. Sophia 
destaca a capacidade de fazer política deste e a importância que isso assumia no 
momento que o país atravessava. Lino Neto, uma figura que assumia desde 1958 
um caráter quase paternal junto dos setores católicos oposicionistas, acabou por ser 
candidato independente pelas listas da CDE em Santarém 1.

Neste documento, em jeito de ponto de partida, percebemos como diferentes 
setores da sociedade portuguesa tiveram a perceção de que aquelas eleições legis‑
lativas de 1969 eram um momento‑chave para uma possível mudança do regime 
político.

Como procurámos explicar em trabalhos anteriores 2, a renovação que o 
campo católico atravessa ao longo da década de 60 do século XX é uma dimensão‑

‑chave para compreender a dinâmica de democratização que lentamente começa a 
ganhar forma na sociedade portuguesa e que irá constituir um dos eixos que con‑
duzirão ao 25 de abril de 1974 3. Não nos referimos naturalmente ao catolicismo 
ou aos católicos portugueses como um todo, abstrato e impreciso, mas a alguns 
«sectores minoritários» ou, nas palavras de Marcelo Caetano, «minorias activas» 4 
do clero e do laicado.

O problema da liberdade religiosa e o modo como esta questão se irá colocar 
nos primeiros anos da década de 70, quer pelas posições da chamada “Ala liberal” 

 1  Cf. Arquivo Pessoal de Francisco Lino Neto. Este espólio encontra‑se em fase inicial de tratamento docu‑
mental pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa.
 2  Cf. Jorge Revez – Os vencidos do catolicismo: militância e atitudes críticas (1958‑1974). Lisboa: CEHR, 2009.
 3  Esta ideia tinha sido já avançada por Manuel Braga da Cruz. Este autor afirma que não é possível explicar 
o 25 de Abril «sem analisar o crescente dilaceramento da consciência católica depois da II Guerra Mundial, e 
sobretudo depois do Concílio Vaticano II, em colisão com o prolongamento de perspectivas políticas internas 
e externas num país em modernização social acelerada e num mundo em transformação vertiginosa nas 
suas relações internacionais». (Manuel Braga da Cruz – O Estado Novo e a Igreja Católica. Lisboa: Editorial 
Bizâncio, 1998, p. 193.)
 4  José Barreto – A Igreja e os católicos. In A transição falhada: o Marcelismo e o fim do Estado Novo (1968‑
1974). Coord. Fernando Rosas; Pedro Aires Oliveira. Lisboa: Editorial Notícias, 2004, p. 165.

  https://orcid.org/0000‑0002‑3058‑943X

doi: https://doi.org/10.34632/9789728361648_28

* Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de História Religiosa (UCP‑CEHR), Portugal; Mestre 
em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Assistente Convidado na 
mesma Faculdade. 
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na Assembleia Nacional, quer pelos trabalhos da SEDES (Associação para o Desen‑
volvimento Económico e Social), pode constituir assim um novo ponto de observa‑
ção para esta dinâmica. Utilizamos estes dois grupos como forma de circunscrever 
o problema. Na realidade, havia uma estreita conexão entre os dois, o que podemos 
observar quer pelos membros comuns 5, quer pelos tópicos que colocam em unísso‑
no na agenda política nacional. Não iremos aqui abordar o problema da não exis‑
tência de um movimento organizado e confessional ou de um partido democrata 
cristão pois como mostrou José Barreto, a partir dos anos 60, há um investimento 
do Vaticano no pluralismo político dos católicos em detrimento da promoção das 
democracias cristãs. Esta viragem política foi simultânea e coerente «com o reco‑
nhecimento pela Igreja Católica do direito da pessoa humana à liberdade religiosa» 6.

Então, será que esta problemática da liberdade religiosa expressa, pelo me‑
nos em parte, o impacto da renovação do catolicismo como uma das fontes da de‑
mocratização da sociedade portuguesa? Poderemos ver esse processo nos debates 
sobre a liberdade religiosa? Porque razão a “Ala liberal” defenderá de forma tão 
veemente a liberdade religiosa no Parlamento?

Ao vislumbrarmos este tópico da liberdade religiosa, de um ponto de vista 
estrutural, reconhecemos a significativa herança de toda a experiência conciliar. Na 
verdade, perante a complexidade que a historiografia tem revelado sobre o impac‑
to do Concílio Vaticano II (1962‑1965) na sociedade portuguesa, parece‑nos que 
esta problemática pode ser mais um contributo relevante. Como hipótese, podemos 
também refletir se a opinião de D. António Ferreira Gomes (1906‑1989) sobre a 
atualização conciliar, que em alguns países teria como fator determinante a «matu‑
ração do laicado» 7, poderá contribuir para uma melhor compreensão da questão.

Neste sentido, este problema transporta uma dupla dimensão que justifica a 
importância da experiência religiosa dos católicos enquanto fonte da sua participa‑
ção política e intervenção social.

Por um lado, a influência exercida pelo magistério conciliar, ao qual pode‑
mos acrescentar os magistérios de João XXIII (1958‑1963) e Paulo VI (1963‑1978), 
fixados em importantes encíclicas (cujo lugar cimeiro é ocupado pela Pacem in Ter‑
ris de 1963), o que legitimava e acelerava a «pluralização política dos católicos» 8. 
Neste campo, destacam‑se a importância da doutrina sobre os direitos humanos, o 
direito natural e as liberdades e garantias fundamentais. Por outro lado, o pensa‑

 5  Os membros comuns eram segundo Tiago Fernandes (Tiago Fernandes – Nem ditadura, nem revolução: a 
Ala Liberal e o Marcelismo (1968‑1974). Lisboa: Assembleia da República, 2006), apud Norman Blume [Nor‑
man Blume – Sedes: an example of opposition in a conservative authoritarian state. Government and opposi‑
tion. 12:3 (1977) 351‑366]: Joaquim Pinto Machado (1930‑), Joaquim Magalhães Mota (1935‑2007), Joaquim 
Macedo (1928‑), José da Silva (1924‑), Alberto Alarcão e Silva (1931‑) e José Pedro Pinto Leite (1932‑1970), 
embora este último tenha falecido antes da legalização da associação. Francisco Sá Carneiro (1934‑1980) não 
fez parte da fundação mas aderiu em 1972.
 6  José Barreto – Oposição e resistência de católicos ao Estado Novo. In José Barreto – Religião e sociedade: dois 
ensaios. Lisboa: ICS, 2002, p. 148.
 7  Raul Rêgo; João Gomes – Relações Igreja‑Estado: entrevista com o bispo do Porto. [S.l.]: Editorial República, 
1973, p. 84.
 8  José Barreto – A Igreja e os católicos, p. 148.
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mento contra o que se designava como os «constantinismos» da Igreja, ou seja o 
«fim da identificação da Religião com o Estado» 9. Esta dupla dimensão encontra 
na liberdade religiosa um terreno fértil para a afirmação de um desejo de mudança.

De facto, desde 1951, que a Assembleia Nacional havia definido o catolicis‑
mo como «religião da Nação Portuguesa, sendo‑lhe reconhecida personalidade e os 
direitos de expressão, reunião e associação». Terminava assim «o princípio consti‑
tucional de liberdade religiosa para as confissões não católicas», que vigorava desde 
1933, o que na opinião de Francisco Sá Carneiro implicava que esta liberdade esti‑
vesse dependente do poder instituído e não da lei 10. Também a liberdade da Igreja 
Católica, devido ao «cerceamento político do regime», acabava por ser severamente 
afetada, o que no entender de Manuel Braga da Cruz conduzia «a liberdade religio‑
sa, solenemente proclamada pelo Concílio Vaticano II» a colidir com «a natureza 
autoritária do regime» 11.

É pela voz de Francisco Sá Carneiro que a questão da revisão da Concordata, 
sobretudo o problema da indissolubilidade do casamento católico, começa a cons‑
truir em janeiro de 1971 um filão interventor e de reflexão sobre as relações entre 
Igreja e Estado que culminará no verão desse ano com os debates parlamentares 
sobre a proposta de lei e os projetos de revisão constitucional e sobre a proposta de 
lei da liberdade religiosa 12. Para o deputado da “Ala liberal”, a proibição de divórcio 
para os católicos, consagrada no Código Civil de 1966, configurava uma situação 
em que

«os portugueses estão sujeitos a uma dualidade de estatutos: há divórcio para uns, mas não 
o há para outros. Dualidade que tem como fundamento a fé que explicitaram ao adoptar a 
forma canónica para o seu casamento. Podem abandonar essa fé, converter‑se a outra reli‑
gião, tornar‑se ateus. Mas ficarão sempre vinculados a essa opção, ficarão sempre privados 
de um direito que é reconhecido aos demais. [...] Errada na sua própria concepção, a norma 
concordatária hoje ultrapassada pelo Código Civil, tem‑se revelado de resto ineficaz». Esta 
situação, para Sá Carneiro, conduzia a «desigualdades chocantes na vida corrente, em que 
casais e filhos na mesma situação de facto são havidos perante a lei como legítimos uns e 
ilegítimos outros» 13.

A contestação a esta proibição já havia sido defendida em 1966, por Sá Car‑
neiro, em colóquios da Liga Universitária Católica e da cooperativa Confronto. Esta 
proibição atentava contra a liberdade individual, de consciência e de religião e con‑

 9  Como refere João Bénard da Costa: «Por fim da era constantiniana tem‑se entendido alternadamente o fim 
da identificação da Religião com o Estado (...) e o fim da identificação do cristianismo com uma civilização» 
[João Bénard da Costa – A Igreja e o fim dos constantinismos. O Tempo e o Modo. 37 (abril 1966), p. 491].
 10  Cf. Francisco Sá Carneiro – As revisões da Constituição Política de 1933. Porto: Brasília Editora, 1971, p. 72. 
Esta obra reúne artigos publicados no Diário Popular durante 1970.
 11  Manuel Braga da Cruz – A liberdade religiosa na história contemporânea de Portugal. In Liberdade religio‑
sa: realidade e perspectivas: actas das V Jornadas de Direito Canónico. Lisboa: Centro de Estudos de Direito 
Canónico da Universidade Católica Portuguesa, 1998, p. 41.
 12  Para conhecer mais pormenores sobre todo o processo legislativo, cf. António Montes Moreira – A liberda‑
de religiosa. Braga: Editorial Franciscana, 1971.
 13  Excertos da intervenção na Assembleia Nacional, em 14 de janeiro de 1971, publicados na coluna «Visto» 
do Expresso de 21 de abril de 1973. Cf. Francisco Sá Carneiro – Textos. Vol. 2: 1973‑1974. Lisboa: Progresso 
Social e Democracia, 1982, p. 55.
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tra a autonomia entre Igreja e Estado. Retomando o então recente magistério conci‑
liar, Sá Carneiro sublinha que esta questão

«compromete o que a própria Igreja quer que seja a sua presença no mundo: ela não coloca 
a sua esperança nos privilégios que lhe oferece a autoridade civil; mais ainda, ela renunciará 
ao exercício de alguns direitos legitimamente adquiridos quando verificar que o seu uso põe 
em causa a sinceridade do seu testemunho ou que novas condições de vida exigem outras 
disposições» 14.

Sá Carneiro, e a sua mulher Isabel, tinham ampla experiência na pastoral da 
família – na dinâmica das Equipas de Nossa Senhora – e nos grupos de preparação 
para o matrimónio, o que, juntamente com a sua experiência como advogado, ajuda 
a explicar a sua sensibilidade para o tema 15.

Neste dinamismo e efervescência do catolicismo português, é muito interes‑
sante observar a coincidência daqueles argumentos e propostas, com as formuladas, 
por exemplo, por uma figura como o Padre Felicidade Alves (1925‑1998). Num tex‑
to de janeiro de 1969, o então ex‑pároco de Belém, afirma que é urgente a «repulsa 
da ingerência do poder civil na vida interna da Igreja, quer na nomeação dos bis‑
pos, quer no contrôle da informação religiosa, quer no conteúdo ou oportunidade 
do seu magistério» e a «revisão da Concordata, nomeadamente no que se refere à 
discriminação civil do casamento religioso» 16. Se havia entre alguns setores oposi‑
cionistas e a “Ala liberal” opiniões divergentes, por exemplo, quanto ao problema 
do Ultramar, encontramos aqui um campo de posições que convergem e acentuam 
a necessidade sentida por alguns setores católicos para que aquelas mudanças se 
efetivassem. Nesta relação, João Miguel Almeida sublinha que aqueles deputados, 
«divergindo dos opositores católicos na tradução concreta dos princípios gerais 
enunciados pelo Vaticano II e na estratégia política, partilham interesses intelec‑
tuais e culturais e participam nos mesmos fóruns de discussão» 17.

Esta convergência quanto ao problema do divórcio exprimia um sentimento 
generalizado na sociedade portuguesa, o que explica que aquela proibição tenha 
sido rapidamente resolvida, após o 25 de abril, com o Protocolo Adicional à Con‑
cordata de 1940, em 1975 18. Diga‑se que este documento mantinha em vigor os 
restantes artigos da Concordata, situação apenas alterada com a nova Concordata 
de 2004.

Apesar do fracasso político das alterações sugeridas à proposta de lei da li‑
berdade religiosa que acabaria por ser aprovada, e que estaria em vigor até 2001, é 
relevante considerar não só o trabalho de discussão protagonizado pela “Ala liberal” 

 14  A proibição de dissolução dos casamentos canónicos por divórcio no novo código civil. Separata do n. 1817 
da Revista dos Tribunais. Porto, 1966, p. 13.
 15  Cf. Nuno Manalvo – Sá Carneiro: biografia política. Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 2000, p. 17.
 16  José Felicidade Alves – A crise da Igreja. Lisboa: Dom Quixote, 1969, p. 159.
 17  João Miguel Almeida – A oposição católica ao Estado Novo: 1958‑1974. Lisboa: Ed. Nelson de Matos, 2008, 
p. 184.
 18  Protocolo Adicional à Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 7 de maio de 1940, assinado 
no Vaticano em 15 de fevereiro de 1975. Diário da República. Decreto n. 187/75, n. 79, Série I, 4 de abril de 
1975.
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e os contactos que manteve com diversos grupos religiosos 19, mas sobretudo os 
ecos das suas palavras para a formação de uma consciência da religião como uma 
dimensão interior da pessoa que não deve ser objeto de legislação civil 20.

Neste plano são também relevantes as palavras de João Pedro Miller Guerra 
(1912‑1993) na Assembleia Nacional, na discussão na generalidade da proposta de 
lei sobre a liberdade religiosa, em julho de 1971. No seu diagnóstico, «a Igreja já não 
sente a liberdade religiosa como uma ameaça à sua coesão interna e à unidade da 
fé», nem pode ser «o sustentáculo da unidade nacional», afirmando também que os 
compromissos de ordem confessional por parte do Estado «são inconciliáveis com 
o Estado aberto à modernidade e, assim o esperamos, à democracia». A rutura da 
«aliança trono‑altar» é assim colocada, não apenas como uma questão política, mas 
como um problema de liberdade da própria Igreja.

Miller Guerra formula então uma questão fundamental: «como pode a Igre‑
ja ser livre num Estado que coarta a liberdade de pensamento e de expressão»? 
Esta reivindicação da liberdade da Igreja transporta‑nos para a reação católica à 
legislação de Afonso Costa na Primeira República. Contudo, nessa altura a questão 
centrava‑se na natureza anticlerical do regime republicano, enquanto nos parece 
que aqui o problema diz respeito à natureza autoritária do Estado Novo.

A militância católica assumida por Miller Guerra levá‑lo‑á assim a defender 
que «o crente tem de viver as consequências da sua fé» 21, lembrando as palavras de 
Paulo VI na célebre carta Octogesima Adveniens escrita dois meses antes: «esforçar‑

‑se‑ão os cristãos solicitados a entrarem na acção política por encontrar uma coe‑
rência entre as suas opções e o Evangelho» 22. A liberdade religiosa e a liberdade da 
própria Igreja e dos católicos implicam assim as liberdades de expressão, de im‑
prensa, sindical, entre outras, sem as quais as primeiras não encontram condições 
para existir, ou seja, «o próprio sistema socio‑político pode impedir a afirmação da 
doutrina, isto é, a proclamação das verdades da fé» 23.

 19  Cf. Luís Aguiar Santos – Condicionantes na configuração do campo religioso português. In História Reli‑
giosa de Portugal. Vol. 3: Religião e secularização. Dir. Carlos Moreira Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 
2002, p. 416.
 20  Tiago Fernandes aponta dois exemplos de cartas recebidas por Sá Carneiro apoiando as suas intervenções 
sobre o problema do divórcio. Em uma delas, a autora da carta escreve: «Num Estado Social, como se afirma 
agora ser o nosso, é anti‑social impedir as pessoas naquelas condições de construírem novos lares legítimos». 
Cita‑se ainda outro exemplo em que se declara que «o divórcio não é uma imoralidade pois a lei civil portu‑
guesa não o proíbe. A lei civil é a única que deve ser aceite por todos os portugueses. A consciência católica 
da nação não é ferida pela lei civil. A religião é um acto interior» (Tiago Fernandes – Nem ditadura, nem 
revolução, p. 121).
 21  Diário das Sessões, n. 122, 16 de julho de 1971, p. 2469.
 22  Cf. António Matos Ferreira – A Igreja Católica em confronto com o liberalismo. In As Igrejas e o Estado em 
Portugal: actas dos IX Cursos Internacionais de Verão de Cascais. Vol. 3. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, 
2003, p. 36. A carta é de 15 de maio de 1971.
 23  Diário das Sessões, n. 122, 16 de julho de 1971, p. 2469.
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Em janeiro de 1973, após os acontecimentos na Capela do Rato 24, Miller 
Guerra recorda este debate para afirmar perentoriamente que se o Estado nega aos 
crentes «a liberdade da palavra e de reunião» e o direito «a protestar contra a in‑
justiça», então «a liberdade religiosa não existe», mas «é pura e simplesmente uma 
ficção» 25. Este deputado da “Ala liberal” renunciaria ao mandato no mês seguinte, 
em protesto contra a intervenção policial contra os católicos reunidos no Rato.

No encadear destes argumentos percebemos uma razão possível para a rele‑
vância do debate sobre a liberdade religiosa: esta exigência acabava por determinar 
o caráter essencial da liberdade e dos direitos humanos, implicando, em última aná‑
lise, que a resolução deste problema se podia constituir como princípio essencial à 
democratização da sociedade.

É curioso que num inquérito realizado em junho de 1971, contemporâneo 
deste debate parlamentar, se demonstrasse que «a preocupação pelo problema da 
liberdade religiosa em geral é sobretudo património dos mais jovens, enquanto 60% 
dos que têm entre 30 e 44 anos e 57% dos de idade superior a esta não pensaram 
no dito problema». No entanto, «os que julgam que em Portugal existe liberdade 
religiosa real tendem a favorecer a tese duma Igreja privilegiada», não dando conta 
«da ameaça para a sua liberdade religiosa pessoal e, sobretudo, da autenticidade da 
mensagem religiosa transmitida pela respetiva Igreja e, cedo ou tarde, submetida 
áqueles mesmos que lhe outorgaram tais privilégios», o que implicava a impossibi‑
lidade de uma expressão religiosa «livre e consciente» 26.

Como defende Tiago Fernandes,
«a coesão da Ala Liberal enquanto grupo político reside na doutrina católica desenvolvida 
durante o Concílio Vaticano II. O seu eixo central está na revitalização da ideia de Direito 
Natural. [...] A pessoa era portadora de direitos universais intrínsecos, ou seja, consubstan‑
ciais à natureza humana. Neste sentido, o indivíduo – e não os grupos sociais como a família, 
o grupo profissional ou a nação – era a unidade política e social fundamental, já que só ele 
possuía a consciência moral da sua autonomia e, logo, da sua liberdade» 27.

Vemos aqui a influência das teses do personalismo cristão de Emmanuel 
Mounier (1905‑1950), uma conceção fundamental para compreender a interven‑
ção política dos católicos na defesa da pessoa humana 28.

A mesma ideia é confirmada nas páginas de O Tempo e o Modo, numa análise 
dos trabalhos conciliares sobre a liberdade religiosa 29. José Manuel Pinto Correia 
(1931‑1988) escreve que

 24  Cf. António de Araújo – «A paz é possível»: algumas notas sobre o caso da Capela do Rato. Lusitania Sacra. 
16 (2004) 431‑463; Padre Alberto: testemunhos de uma voz incómoda. Capela do Rato 68‑73. Coord. Peter 
Stilwell. Lisboa: Texto Editora, 1989.
 25  Diário das Sessões, n. 214, 24 de janeiro de 1973, p. 4260.
 26  Instituto Português de Opinião Pública e Estudos de Mercado – Estudo sobre liberdade e religião em Portu‑
gal. Lisboa: Moraes, 1973, p. 119, 183.
 27  Tiago Fernandes – Nem ditadura, nem revolução, p. 69‑70.
 28  Cf. Nuno Manalvo – Sá Carneiro, p. 17.
 29  Veja‑se o extenso comentário que António Montes Moreira dedica à Declaração Dignitatis Humanae sobre 
a liberdade religiosa, aprovada a 7 de dezembro de 1965: António Montes Moreira – A liberdade religiosa. 
Braga: Editorial Franciscana, 1971.
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«ninguém de boa fé deve dizer que há um compromisso entre a verdade da Igreja e as neces‑
sidades da Pastoral. Há um direito natural à pesquisa da verdade, à expressão e difusão do 
pensamento, e o dever de seguir a sua consciência; além disso, não há acto de fé que não seja 
livre – daqui a recusa da ingerência do Estado em matéria religiosa» 30.

Frei Mateus Cardoso Peres (1933‑) sublinha que o esquema aprovado sobre 
a liberdade religiosa «resume‑se em duas palavras: em matéria religiosa ninguém 
deve ser forçado a agir contra a sua consciência e ninguém deve ser impedido de 
agir segundo a sua consciência. É portanto a relação pessoa humana‑autoridade 
humana que está em jogo» 31.

Ainda que não querendo limitar os seus amplos campos de ação, a “Ala libe‑
ral” enquanto experiência política e a SEDES enquanto experiência de intervenção 
cívica e associativa, irão assim encontrar na liberdade religiosa um relevante tema 
de combate onde se interligavam os direitos e as liberdades fundamentais com o 
problema do desenvolvimento e do progresso nacional e com a questão política da 
mudança do regime e do caminho para a democratização do país.

Na verdade, a SEDES é, como grupo de pressão e núcleo cívico, uma das mais 
importantes expressões associativas deste reformismo político e afinal de oposição 
ao Estado Novo. A ligação à “Ala liberal” está presente desde a sua fundação em 
fevereiro de 1970. Se a Assembleia Nacional era o terreno político utilizado pelos 
deputados liberais para a defesa da mudança política do regime, a SEDES usufruía 
de um amplo campo de ação que visava a formação da opinião pública e das elites 
através de colóquios, da divulgação de documentos e concessão de entrevistas na 
imprensa nacional e estrangeira, alguns exemplos do que Norman Blume designou 
como «técnicas de grupo de pressão» 32. Eram essencialmente dois modos de agir 
que transportavam um conjunto de temas que a renovação conciliar e o aggiorna‑
mento da Igreja haviam colocado no seu pensamento socio‑político.

Como mostrou Tiago Fernandes, existia uma divisão interna na SEDES en‑
tre os «políticos», liderados por Francisco Sá Carneiro, que «eram a favor de uma 
intervenção que passava por apontar as falhas políticas do regime e tomar inicia‑
tivas tendentes a uma democratização política»; e os «tecnocratas», liderados por 
João Salgueiro (1934‑), que «preferiam criticar o regime apontando os seus fracas‑
sos no plano do desenvolvimento económico e social» 33.

A questão da liberdade religiosa, independentemente destes matizes, viria 
a ser um tema defendido quer pela SEDES, quer pela “Ala liberal” enquanto parte 
essencial de uma temática mais vasta que dizia respeito às liberdades fundamentais.

É neste ponto que o problema da revisão constitucional operada em 1971 
desempenha uma função central. A “Ala liberal” via neste processo a possibilidade 
mais forte de transformação «por dentro» do regime, quer pela defesa das liberda‑

 30  José Manuel Pinto Correia – O Concílio Ecuménico Vaticano II. O Tempo e o Modo. 32 (Nov. 1965), p. 1034.
 31  Manuel Frade (pseud.) – A 4.ª Sessão, o Concílio e a Igreja. O Tempo e o Modo. 32 (Nov. 1965), p. 1049.
 32  Norman Blume – Sedes, p. 362‑363.
 33  Tiago Fernandes – Nem ditadura, nem revolução, p. 136. Tiago Fernandes sustenta esta visão numa notícia 
do Expresso, 17 de fevereiro de 1973, p. 2.
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des fundamentais, quer pelo modo de eleição do Presidente da República através do 
sufrágio direto. Daí que o fracasso do projeto próprio de revisão apresentado por 
estes deputados e designado então como Projecto Sá Carneiro acabasse por ser uma 
forma de assumirem que a «continuidade» esmagara a «renovação» no caminho 
traçado por Marcelo Caetano desde 1969.

No documento da SEDES sobre a revisão constitucional, em 1971, comenta‑
‑se que o que este «projecto sugere, se autenticamente posto em prática, equivaleria 
a uma transformação do regime em sentido democrático‑liberal ou de Estado de 
Direito (o que até agora sempre se evitou)» 34, referindo depois que o mais interessan‑
te da proposta liberal se encontrava «no domínio das liberdades» 35.

Cerca de um ano depois, em agosto de 1972, a SEDES divulga um documen‑
to – Portugal: o país que somos, o país que queremos ser – onde este desejo de mu‑
dança de regime se volta a fundar no problema das liberdades fundamentais como 
condição para o desenvolvimento do país. Numa abordagem que é essencialmente 
sustentada do ponto de vista técnico, sublinha‑se a profunda interdependência que 
existe entre o «exercício efectivo dos direitos fundamentais [...], condição da pró‑
pria realização das pessoas» e a «inovação», o «progresso social», a «criatividade, 
a capacidade de juízo independente e a liberdade na descoberta e construção do 
futuro» 36.

Se o fracasso político do projeto da “Ala liberal” foi uma realidade, os temas 
que colocaram na agenda, granjeando a entrada do espírito do Vaticano II na As‑
sembleia Nacional, são a nosso ver um elemento que não pode ser menorizado. Isto 
é confirmado pelas palavras de Joaquim Pinto Machado no final da discussão sobre 
a revisão constitucional. Para este deputado, a “Ala liberal” «não é mais [...] do que 
a representação de um movimento a favor de uma sociedade portuguesa mais pro‑
gressiva, mais justa, mais feliz, numa palavra, mais humana, alcançada através do 
respeito integral da dignidade da pessoa» 37. Citavam‑se assim o magistério papal de 
João XXIII e os ensinamentos do Concílio, estabelecendo uma relação direta entre 
a renovação conciliar e as posições políticas destes deputados.

Neste sentido, deve ser também reconhecida a sua ligação a alguns setores do 
chamado catolicismo progressista, bem como a sua formação forjada nas fileiras da 
Ação Católica, entre outros ambientes e vivências religiosas em que se experimen‑
tava uma relativa liberdade. No fundo, estas experiências cristãs enformam uma 
atitude militante de diversos membros da “Ala liberal”. Veja‑se a carta que José da 
Silva escreve a Marcelo Caetano em março de 1970 mostrando a vontade de colabo‑
rar com o Governo, mas «que não implique um compromisso ideológico que afecte 
a minha posição de católico que é contra as ditaduras e contra a subversão, e que, 

 34  Texto publicado em Informação Interna, em julho de 1971, na sequência do colóquio realizado em 17 de 
junho sobre «Problemas de participação e desenvolvimento na revisão constitucional». Cf. Emílio Rui Vilar; 
António Sousa Gomes – SEDES: dossier 70‑72. Lisboa: Moraes, 1973, p. 134. 
 35  Emílio Rui Vilar; António Sousa Gomes – SEDES, p. 143.
 36  Emílio Rui Vilar; António Sousa Gomes – SEDES, p. 188.
 37  Palavras retiradas do Diário das Sessões, n. 116, 2 de julho de 1971. Cf. Revisão da constituição política: 
discursos dos deputados subscritores do Projecto Sá Carneiro. Porto: Figueirinhas, 1971, p. 241.
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com razão ou sem ela, acredita na validade dos processos democráticos» 38. Nuno 
Manalvo afirma mesmo que os esforços conducentes ao regresso de D. António Fer‑
reira Gomes à sua diocese tornaram o caso do Bispo do Porto «na primeira inter‑
venção política de Sá Carneiro. Seria, assim, pela religião que chegaria à política» 39.

Da mesma forma, o projeto da SEDES enquanto consolidação de elites, quer 
pelas redes que se construíram, quer pela formação inter‑pares que se verificou, 
acabou por constituir um importante contributo para a emergência de personali‑
dades da nossa vida política e social que se viriam a destacar na jovem democracia 
portuguesa. Neste sentido, a SEDES continua, com outras matizes, o trabalho de‑
senvolvido pela Ação Católica, formando as elites que incluíam alguns dos protago‑
nistas das fileiras militantes do processo político. É assim, na expressão de Norman 
Blume, uma fase adolescente de uma oposição que se transformaria numa forma 
partidária, através da pertença dos seus membros, assim que desaparecem os cons‑
trangimentos do autoritarismo do Estado Novo 40.

Confirmando o que observámos nos «vencidos do catolicismo», a renova‑
ção do catolicismo operada nas décadas de 60 e 70 do séc. XX não é somente uma 
antecâmara da rutura de alguns católicos com a Igreja, mas uma possível e im‑
portante etapa no percurso, como afirma António Matos Ferreira, de abandono da 
auto‑perceção da Igreja como «sociedade perfeita» e onde a pluralidade é assumida 
como referência eclesiológica. Também nesta etapa «a liberdade religiosa e de cons‑
ciência passou a ser um elemento constitutivo da identidade católica valorativa da 
secularidade» 41.

Estamos assim perante a afirmação de uma nova forma de ser católico – cer‑
tamente diferente da que insistia, em 1971, que o nome de Deus se inscrevesse no 
preâmbulo da Constituição Portuguesa 42 – e onde a ideia de liberdade se assume 
como a referência central. Como se escrevia numa revista da época: «este pluralis‑
mo não se explica apenas por um afrouxamento de disciplina interna ou de falta 
de fé, mas exprime um estilo novo de viver em sociedade, que a própria Igreja, em 
certa medida, aceita e até propõe» 43.

Como temos vindo a defender, conhecer e destacar a importância da expe‑
riência religiosa dos católicos é fundamental para a compreensão da sua participa‑
ção política e intervenção social. Esta questão assume ainda mais relevo quando 
compreendemos a valorização do papel dos leigos como um dos aspetos essenciais 
da doutrina conciliar. Neste sentido, a «maturação do laicado» que o Bispo do Porto 
referia como determinante, em alguns países, para o processo de «actualização con‑
ciliar», terá uma das mais relevantes manifestações na participação e envolvimento 

 38  Cartas particulares a Marcello Caetano. Vol. 2. Org. José Freire Antunes. Lisboa: Dom Quixote, 1985, p. 229. 
 39  Nuno Manalvo – Sá Carneiro, p. 19.
 40  Cf. Norman Blume – Sedes, p. 366.
 41  António Matos Ferreira – A Igreja Católica em confronto com o liberalismo, p. 37.
 42  Cf. Projecto de lei nº 7/X. Diário das Sessões. N. 59, 2º suplemento, 19 de dezembro de 1970.
 43  Avelino Rodrigues – A liberdade religiosa é um problema político. Vida Mundial, n. 1672, 25 de junho de 
1971, p. 14.
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político dos católicos ao apontarem o Concílio Vaticano II como fonte de legitima‑
ção das posições públicas então assumidas.

Embora imersa numa genealogia extremamente complexa, o problema da 
liberdade religiosa pode confirmar assim a hipótese de que o Vaticano II e o ag‑
giornamento da Igreja, enquanto instâncias que legitimaram a defesa da liberdade 
dos católicos e da própria Igreja e sustentaram a formação de crescentes patamares 
de autonomia, foram um eixo fundamental para a compreensão do «processo de 
mutação cultural» 44 e do desejo de democratização da sociedade portuguesa, a que 
viríamos a assistir poucos anos depois.

 44  Cf. Paulo F. de Oliveira Fontes – O catolicismo português no século XX: da separação à democracia. In 
História Religiosa de Portugal. Vol. 3, p. 277.
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