Paulo Fontes

Capftulo 5

Igreja Cat6lica, sociedade e
Estado em Portugal no seculo xx
A problematica da rela�ao das Igrejas com as ditaduras relati
vamente ao caso portugues conheceu grandes desenvolvimentos
na historiografia posterior a revolu�ao de 25 de Abril, confinada
embora ao estudo do periodo do Estado Novo (1933-1974) e a
observa�ao da Igreja Cat6lica, desenvolvida sobretudo na perspe
tiva da historia polftica, strictu sensu. 1 E tal e facil de entender: par
um lado, quando se refere a «ditadura» como forma de governo
politico na epoca contemporanea e comum esta circunscri�ao do
conceito ao perfodo dos regimes polfticos que grassaram no mundo
ap6s o periodo da I Guerra Mundial, em que a no�ao de ditadura
1

Entre os historiadores que mais se detiveram nessa rela<;ao, embora
com perspetivas diversas e frequentemente opostas, encontram-se as obras de
Fernando Rosas e de Manuel Braga da Cruz. De modo necessariamente redutor,
porque assente no discutido prindpio epistemol6gico da neutralidade do cien
tista social, Duncan Simpson resume: «[...] o estudo das rela<;6es entre a lgreja
Cat6lica e o Estado Novo tem sido influenciado com frequencia par motiva<;6es
de cariz ideol6gico, que se refletem inclusivamente nas obras de dois dos mais
consagrados academicos contemporaneos [...] Se Braga da Cruz resume a pers
petiva cat6lica, Fernando Rosas enferma de anticlericalismo marxista [ ...] Onde
Braga da Cruz ve uma rela<;ao colaborante enraizada em interesses convergentes
e um ruvel genufno de autonomia institucional, Fernando Rosas ve a subservi
encia da lgreja ao regime» [Duncan Simpson, A lgreja Cat6lica e o Estado Novo
Salazarista (Lisboa: Edi<;6es 70, 2014), 17-21].
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deixa de ser pensada como uma forma espedfica e, eventualmente,
epis6dica ou transit6ria de governo ligada ao exercfcio do poder
politico, para se tornar numa forma de categoriza�ao negativa dos
regimes polfticos por oposi�ao a democracia liberal;2 por outro
lado, a perdurabilidade do regime polftico autoritario portugues
ao longo de quase cinco decadas facilitou essa identifica�ao na
linguagem comum entre o regime do Estado Novo e o exercfcio
politico da ditadura em Portugal, a ponto de a historiografia polf
tica estabelecer um continuum hist6rico entre o periodo da Dita
dura Militar, iniciada com a autoproclamada «revolu�ao nacional»
de 28 de maio de 1926, e o perfodo de vigencia do Estado Novo
propriamente dito, a partir da sua constitucionaliza�ao em 1933.3
Na historiografia sobre Portugal tambem e ainda frequente
a redu�ao do sujeito hist6rico de «Igrejas» ao singular e a sua
identifica�ao com a Igreja Cat6lica. Tai perspetiva, mais diffcil de
sustentar analiticamente,4 tambem se compreende, dada a posi�ao
«O que distingue sobretudo, de modo claro, a Ditadura moderna da Dita
dura romana, por um lado, e da 'Ditadura revolucionaria', por outro, e a sua
diferente conota�ao de valor [ ...] A Ditadura moderna tem [ ...] uma conota�ao
indubitavelmente negativa. Designa a classe dos regimes modernos antidemocra
ticos ou nao-democraticos modernos» [Mario Stoppino, «Ditadura», in Dicio
nario de Politica, dirs. Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino,
12.a ed. (Brasilia: Editora UnB, 2004), 370]. Neste sentido, a democracia
apresenta-se como forma de desenvolvimento da conce�ao liberal do Estado
-na�ao, assente no exerdcio polftico da cidadania individual, democracia que se
afirma no mundo ocidental como modelo politico por excelencia, na nova ordem
nascida da Grande Guerra e que pos fim aos Imperios continentais europeus.
Para maior desenvolvimento das questoes suscitadas pela questao da democracia,
ver Norberto Bobbio, «Democracia», in Dicionario de Politica, dirs. Norberto
Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino, 12.a ed. (Brasflia: Editora UnB,
2004).
3
Essa continuidade hist6rica foi inicialmente afirmada pelo pr6prio Estado
Novo na perspetiva do resgate e regenera�ao do pais pela proclamada «Revo
luc;ao nacional», sendo que, em sentido inverso, foi depois retomada na linha do
combate polftico antifascista contra a «ditadura do Estado Novo». Dois exemplos
distintos de afirmac;ao deste continuum na historiografia portuguesa mais recente:
Irene Flunser Pimentel, Historia da Oposifao a Ditadura, 1926-1974 (Porto:
Figueirinhas, 2013), em que a periodiza�ao global explicita esse continuum da
«Ditadura»; e Rui Ramos, coord. Historia de Portugal, 4.a ed. (Lisboa: A Esfera
dos Livros, 2014), onde articula «Salazar e a 'Revolu�ao Nacional' (1926-1945)»
como expressao de uma primeira fase ou expressao politica do salazarismo
(627-665).
4 Tal redu�ao constitui atualmente uma expressao de ignorancia persistente
que continua, no entanto, ainda a observar-se em muitas das abordagens historio
graficas feitas sobre a realidade portuguesa. Sublinhe-se, no entanto, desde logo,
o importante contributo dado pela Historia Religiosa de Portugal, editada sob o
2
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hegem6nica do catolicismo no pafs, atendendo quer ao passado
hist6rico de Portugal - onde, alias, a presen�a de um Estado
confessional cat6lico subsistiu ate a separa�ao do Estado das
Igrejas (Lei de 11 de abril de 1911) - quer atendendo a pr6pria
polftica religiosa do Estado Novo que, no quadro de uma sepa
ra�ao concordatada a partir de 1940, permitiu uma relativa confes
sionalidade pratica em setores especfficos da vida social, segundo
a ideia da defesa da unidade moral da na�ao.5
Para efeitos deste estudo, e prevenidos para as limita�oes meto
dol6gicas decorrentes do risco de uma identifica�ao simplista entre
catolicismo e regime autoritario, centrar-nos-emos na rela�ao da
Igreja Cat6lica com o Estado Novo enquanto regime polftico que
utilizou a ditadura polftica como arma central, mas nao exclusiva,
no seu processo de desenvolvimento, desde as fases de afirma�ao
e de consolida�ao ate aos perfodos de crise e, por ultimo, na fase
de desintegra�ao do regime durante o periodo marcelista (1968-1974). Por outro lado, procuraremos observar a realidade a partir
da convergencia da dinamica institucional da Igreja Cat6lica e
das dinamicas sociais por ela geradas ou sustentadas, mas que s6
se explicam, em ultima analise, na realidade da pr6pria sociedade
portuguesa, trabalhada por uma multiplicidade de agentes, fon;as
e correntes que a atravessam e a pretendem moldar.
Neste ensaio privilegiar-se-a, pois, como ponto de observa�ao
da realidade a sociedade portuguesa enquanto ponto de conver
gencia e de intera�ao do Estado com as Igrejas e vice-versa; ou
patrodnio ciendfico do Centro de Estudos de Hist6ria Religiosa (CEHR), em
particular o seu volume 3, no qual se dedica especial aten�ao a problematica da
diversifica�ao religiosa do pafs, na epoca contemporanea [cf. Lufs Aguiar Santos,
Pluralidade religiosa. «Correntes cristas e nao cristas no universo religioso portu
gues», in Hist6ria Religiosa de Portugal, dir. Carlos A. Moreira Azevedo, vol. 3,
Religiao e Secularizafao (Lisboa: Cfrculo de Leitores, 2002), 399-501].
5
Cf. Santos, A Segunda Separafiio: a PoUtica Religiosa do Estado Novo
(Coimbra: Almedina, 2016), 149-212. Fernando Rosas vai mais longe e considera
ate, sem mais, que «A Constitui�ao de 1933, a revisao constitucional de 1935, a
Concordata de 1940 e, ainda, a revisao constitucional de 1951, serao a expressao
institucional desse duplo processo de confessionaliza�ao do Estado e de instru
mentaliza�ao funcional da Igreja, na legitima�ao religiosa do regime e na cria�ao
da unicidade ideol6gica de massa em tomo do Estado Novo» [Fernando Rosas,
Salazar e o Poder: a Arte de Saber Durar (Lisboa: Tinta-da-China, 2013), 259] .
Esta afirma�ao nao atende, no entanto, a diversidade de posi�oes existente no
seio dos dois campos em questao, nem reconhece a importancia da continuada
conflituosidade verificada, como sublinha, em contrapartida, a tese de Paula
Borges Santos.
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seja, e s6 em fun<;ao da sociedade que os diversos processos e tipos
de relacionamento podem ser corretamente observados e avaliados,
caso contrario ficamos reduzidos a uma dimensao exclusivamente
ideol6gica. Ora, muitos dos estudos realizados acerca das rela�oes
Igrejas-Estados ignoram efetivamente a necessidade desta trian gu
la�ao: os estados s6 existem como forma especffica de organiza<;ao
politica e institucional das sociedades, e as Igrejas, quaisquer que
sejam, tambem s6 se compreendem na sua dinamica institucional,
em fun�ao das sociedades concretas nas quais se inscreve a sua
presen<;a e a�ao, as quais necessitam de assegurar condi�oes insti
tucionais que garantam a sua pr6pria existencia e espa<;o de inter
ven<;ao aut6nomos. Sem este referente concreto que e a sociedade,
com as suas dinamicas e multiplas intera�oes, corre-se o risco de
uma abordagem meramente instrumental ou ideol6gica no estudo
feito ao nfvel das diversas institui<;6es. Por ultimo, convem ter
presente que as dinamicas que atravessam e trabalham as socie
dades nao sao compreensfveis numa periodiza<;ao estritamente
politica e de curta dura�ao.
Assim, e seguindo embora a perspetiva cronol6gica da evolu�ao
dos acontecimentos, ensaiaremos uma abordagem hist6rica alar
gada, de acordo com uma periodiza<;ao definida em fun<;ao de
al gumas questoes que consideramos nucleares ou nevralgicas e para
as quais a abordagem do tema geral aponta. A cabe�a, optamos por
situar um tema que nos ajuda a compreender melhor a rela<;ao da
Igreja Cat6lica com as varias dinamicas da sociedade ao longo do
seculo xx, a saber: a sua rela<;ao com a modernidade. Relativamente
a cada um dos perfodos hist6ricos em analise, selecionamos uma
problematica especffica que elegemos como ponto de observa�ao
desse perfodo e que da tftulo a cada um dos subcapftulos, que
esquematizamos do seguinte modo:
1) A Igreja Cat6lica e a modernidade ocidental;
2) A «questao religiosa» e a memoria politica da Primeira Repu
blica;
3) As elites cat6licas e a afirma�ao do Estado Novo nos anos 30;
4) A crftica cat6lica ao corporativismo de Estado no p6s-11
Guerra Mundial;
5) A moderniza�ao da sociedade, a guerra colonial e a oposi�ao
cat6lica;
6) A Igreja e os cat6licos na revolu�ao ou a transi�ao democratica.
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A Igreja Cat6lica e a modernidade ocidental
A a�ao e o papel das Igrejas e das institui�6es religiosas em
geral, na sua diversidade, so se compreendem a partir da sua
inscri�ao no seia das dinamicas sociais e da historia dos pafses,
num quadro analftico que valorize os processos de mudan�a e
de permanencia em termos de langa dura�ao.6 No caso vertente,
ha que come�ar por reconhecer que as Igrejas de tradi�ao crista
integraram a historia da moderniza�ao das sociedades de que sao
parte, num joga aberto entre modemidade e tradi�ao, atravessado
por um processo historico fundamental: a seculariza�ao das socie
dades.7 Seculariza�ao entendida aqui sobretudo como resultante
do processo de afirma�ao dos seres humanos e das sociedades
relativamente ao cosmos e a natureza e de autonomiza�ao na
sua propria autocompreensao e visa.a da realidade relativamente
a qualquer ordem sacral ou religiosa, no quadro de um processo
de diferencia�ao das diversas esferas da vida e da sociedade,
conduzindo a no�ao de historia da humanidade enquanto tal.
Humanidade que o iluminismo cultural erigiu em sujeito historico
singular e historia que passou a ser interpretada como um alar
gado processo de emancipa�ao relativamente ao papel instituinte
e regulatorio das institui�6es religiosas tradicionais. 8 Em sfntese,
entende-se aqui a seculariza�ao como um processo historico que
resulta matricialmente da transforma�ao das conce�6es grega e
judaico-crista acerca do ser humano e do mundo, em rutura com
o modelo totalizante da cristandade medieval, que os processos de
reforma�ao religiosa crista contribufram ativamente para estilha�ar,
e donde emergiram novos paradigmas de pader e de sociedade,

A dura�ao constitui, alias, um dos vetores principais para se analisar qual
quer religiao ou institui�ao religiosa, conforme sublinhado pela soci9logia atual
(v. g. Daniele Hervieu-Leger, La religion pour memoire (Paris: Les Editions du
Cerf, 2008)).
7
Para uma smtese geral da problematica, tendo em conta a contribuic;ao dos
principais autores que a partir da historia e da sociologia se interessaram pela
debate, ver Fernando Catroga, Entre Deuses e Cesares. Secularizaftio, Laicidade e
Religiao Civil: uma Perspectivas Hist6rica (Coimbra: Almedina, 2006).
8
Sem entrarmos aqui no debate sociol6gico desenvolvido desde a decada
de 1960 ate ao presente, tome-se como referencia a smtese proposta por Jose
Casanova, «Rethinking secularization: a global comparative perspective», in
Religion, Globalization and Culture, ed., Lori Beaman e Peter Beyer (Leiden;
Boston: Brill, 2007), 101-120.
6
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potenciados pelas polfticas de confessionaliza�ao das na�oes
europeias em confronto, numa diversidade crescente de modelos
(catolicismo, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, metodismo,
entre muitas outras, a par da continuidade do modelo orto
doxo no quadro civilizacional da Europa orienta!). Tal processo
culminou historicamente na modernidade ocidental, e no quadro
das sociedades polfticas liberais, a afirma�ao de valores como a
tolerancia e, sobretudo, a liberdade religiosas.9 Nesta perspetiva,
e enquanto processo hist6rico de longa dura�ao, a seculariza�ao
nao significou necessariamente perda de importancia da religiao,
mas a recomposi�ao dos diversos universos religiosos, a par, isso
sim, de uma limita�ao e reconfigura�ao do papel das institui�6es
religiosas e da emergencia da diversidade de Igrejas cristas no
seio das sociedades. 10 Essa diversidade nascida no seio do cristia
nismo, combinada com o valor da liberdade religiosa acabaria por
conduzir, nas sociedades contemporaneas atuais, a valoriza�ao da
pluralidade cultural e religiosa, enquanto paradigma civilizacional.
Na pratica, a seculariZa(iaO articulou-se nao s6 com O tao
conhecido «desencantamento do mundo», mas sobretudo com o
processo de diferencia(iao das diversas esferas da vida na sociedade,
onde a religiao deixou de ocupar a sua tradicional centralidade,
para ter que combinar com as demais esferas da sociedade: da
economia ao direito, da ciencia a moral, passando pela organiza(iao
polftica das sociedades nascidas das revolu�6es modernas - desde a
Revolu(iao Inglesa no seculo xvn, passando pela Revolu(iao Ameri
cana, ate a Revolu�ao Francesa no seculo XVIII11 -, contribuindo
assim para a emergencia de um imaginario social modemo. 12 Este
processo consolidou-se politicamente com a instaura(iao dos
regimes liberais, tanto na Europa ocidental, como nas Americas Para uma visao geral e para o caso portugues, cf. Ant6nio Matos Ferreira,
«Seculariza�ao», in Dicionario de Hist6ria Religiosa de Portugal, dir. Carlos
Moreira Azevedo, vol. 4, P-V, Apendices (Lisboa: Cfrculo de Leitores, 2001),
195-202.
10
Para um ponto de situa�ao do debate sociol6gico sobre esta materia, pode
ler-se com proveito: Jose de Jesus Legorreto Zepeda. «Seculariza�ao ou ressacra
liza�ao? 0 debate sociol6gico contemporaneo sobre a teoria da seculariza�ao»,
Revist:a Brasileira de Ciencias Sociais, 73 (2010): 129-141.
11
Para os casos do Reino Unido e da Fran�a, ver Jean Bauberot e Severine
Mathieu; Religi.on, modemite et culture au Royaume-Uni et en France, 1800-1914
(Paris: Editions du Seuil, 2002).
12
Cf. Charles Taylor, lmagi.narios Sociais Modemos (Lisboa: Texto & Grafia,
2010).
9
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seja na America do Norte, seja na chamada America Latina -,
embora com matizes diferentes 13 e conduziu ao que o filosofo
Charles Taylor ja designou por «era secular».14
E este o quadro geral do qual ha que partir ao procurar compreen
der historicamente a rela�ao das Igrejas cristas com a historia
polftica das sociedades contemporaneas. E e nesta perspetiva que
se compreendera, do ponto de vista analftico, a adversatividade e
a rea�ao institucional da Igreja Catolica contra o que se refere a
centralidade do indivfduo na organiza�ao da sociedade civil e a
correlativa visao antropologica assente no que a partir de entao
se define como «individualismo»; mas tambem contra a suposta
absolutiza�ao da liberdade relativamente aos diversos domfnios
da vida e da sociedade, incluindo a liberdade de pensamento e
de religiao que conduziriam ao suposto «subjetivismo» e «rela
tivismo», em detrimento da aceita�ao da verdade como absoluto
metaffsico; e bem ainda contra o papel mediador desempenhado
pelas autoridades religiosas na vida das sociedades; em suma, a
afirma�ao de uma posi�ao de intransigencia contra a sociedade
liberal a que se contrapunha o modelo organico, ainda frequente
mente vinculado ao modelo das sociedades de ancien regi,me. Tai
visao geral institucional nao deve fazer esquecer, no entanto, a
existencia de correntes de um «catolicismo liberal», a par de um
«liberalismo catolico», que trabalhou as sociedades de Oitocentos
e contribuiria para o processo de metamorfose e recomposi�ao da
Igreja Catolica. 15 E tambem neste quadro que, por contraponto as
visoes revolucionarias trazidas pelo socialismo e pelo anarquismo,
a Igreja Catolica procurou uma resposta mobilizadora contra o que
considerava os males e conflitos resultantes das novas logicas da
sociedade industrial moderna, para promover o que ficou conhe
cido como «catolicismo social». 16 Completa-se assim o quadro do
que o sociologo Emile Poulat, na sua ja classica obra, designou
13

Sobre a Europa, ver Rene Remond, Religion et societe en Europe: essai sur
la secularisation des societes europeennes (Paris: Editions du Seuil, 1998).
u Charles Taylor, A Era Secular (Lisboa: Instituto Piaget, 2012).
15
Sobre a conceptualiza�ao aqui utilizada, v. g. Antonio Matos Ferreira,
«Liberalismo», in Dicionario de Historia Religiosa de Portugal, dir. Carlos Moreira
Azevedo, vol. 4, P-V, Apendices (Lisboa: Cfrculo de Leitores, 2001), 428-441.
16
Cf. Paulo Fontes, «Catolicismo social», in Dicionario de Historia Religiosa
de Portugal, dir. Carlos Moreira Azevedo, vol. 1, A-C, Apendices (Lisboa: Cfrculo
de Leitores, 2001), 310-324.
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por «conflito triangular» - catolicismo, liberalismo e socialismo donde emergiu o novo modelo cat6lico, dito integral. 17
0 «catolicismo integral» nao se confunde, no entanto, com
qualquer forma de integrismo polftico, pois e-lhe anterior e situa
-se aquem da pr6pria instancia polftica. E no terreno do combate
contra a propalada «descristianiza�ao» da sociedade que as Igrejas
em geral, e a cat6lica, de modo particular, encabe<;aram o combate
pela «restaura�ao crista da sociedade», numa atitude militante de
quem desejava participar na proclamada «regenera<;ao» da socie
dade, percecionada como estando «em decadencia». 18 Esta visao
mobilizadora acentua-se na transi�ao do seculo xrx para o se
culo xx, a partir de um conjunto diversificado de novos protago
nismos, novas motiva<;6es e novos terrenos de a�ao, 19 marcados
pelo selo da sua utilidade social - t6pico central da moderna
mundividencia liberal - e consolidou-se com o pontificado do
papa Pio XI, mareo no que foi ja designado como a transi<;ao
para um «catolicismo de movimento», em contraponto ao perfodo
anterior e, de modo particular, ao papado de Pio X, marcado por
uma perspetiva mais defensiva e por uma atitude intransigente
na condena<;ao na questao do «modernismo».20 Doravante, e no
ambito da propaga<;ao do «Reinado social de Cristo» que o movi
mento cat6lico se situa, deslocando para os campos do religioso
e do social a sua a<;ao, em fun<;ao de uma visao crescentemente
espiritualizada da referencia a Cristo-Rei, cuja festa seria institu.fda
em 1925 .21
Cf. Emile Poulat, Eglise contre bourgeoisie: introduction au devenir du
catholicisme actuel (Tournai: Casterman, 1977).
18 Decadencia que, paradoxalmente, a elite cultural portu
guesa de Oitocentos
atribufa exatamente ao peso hist6rico do catolicismo na confi gura�ao da socie
dade portuguesa.
19
Para o contexto da Penfnsula Iberica, ver Ant6nio Matos Ferreira e Joao
Miguel Almeida, Religiao e Cidadania: Protagonistas, Motivafi5es e Dinamicas
Sociais no Contexto Jberico (Lisboa: CEHR-UCP, 2011).
20
De moda simplificado pode dizer-se que o modernismo constituiu uma
especie de enquistamento doutrinal na rela�ao da Igreja com varias dinamicas
da modernidade, seja no campo da dogmatica, nomeadamente em torno da
problematica da historicidade dos textos bfhlicos, seja na rela�ao com a sociedade
polftica. Para uma sfntese em portugues e sobre a realidade nacional, ver Manuel
Clemente, «Modernismo», in Dicionario de Historia Religiosa de Portugal, dir.
Carlos Moreira Azevedo, vol. 3, J-P. (Lisboa: Cfrculo de Leitores, 2001), 249-252.
21
Para uma visao geral do perfodo, cf. Jean-Marie Mayeur et al. Histoire du
Christianisme, vol. 12, Guerres mondiales et totalitarismes (1914-1958) (Paris:
Desclee/Fayard, 1990).
17
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A este prop6sito, sublinhe-se ainda um aspeto te6rico-meto
dol6gico fundamental na aprecia�ao do catolicismo, mas tambem
frequentemente negligenciado pela historiografia polftica: a Igreja
Cat6lica, enquanto institui�ao, tem uma dimensao supranacional
que nao pode ser descurada, mesmo quando se observam l6gicas
de a�ao a escala local ou nacional; habitualmente, essas l6gicas
resultam de - ou, pelo menos, articulam-se com - uma estrategia
mais global que carece ser considerada. Por outro lado, as dinamicas
de sociabilidade que o catolicismo suscita ou sustenta adquirem
uma evidente dimensao transnacional. Tal observa�ao resulta bem
patente no modo como a Igreja Cat6lica se situou diante dos
diversos regimes polfticos, nascidos da afirma�ao dos Estados
-na�ao no mundo ocidental, mesmo ou sobretudo quando essas
na�oes se entendem como na�ao-imperio, caso de Portugal.
Perante os processos de desenvolvimento dos Estados nacionais
modernos, e na impossibilidade de contrariar as politicas de
laiciza�ao das principais institui�oes sociais, nomeadamente nos
campos do ensino, da saude e da assistencia social em geral,22
a Igreja Cat6lica procurou salvaguardar o seu espa�o de inde
pendencia e autonomia institucional e estrategica, combatendo
as praticas regalistas e as formas de separa�ao do Estado das
Igrejas que considerava lesivas dessa mesma autonomia e dos seus
interesses e das suas prerrogativas hist6ricas. Donde, a diferen
cia�ao que remonta ao seculo xrx entre a «causa cat6lica» de
qualquer «causa polftica»,23 a qual esteve bem patente na primeira
gera�ao que poderfamos designar como «democrata-crista», por
isso mesmo bastante diversa nas suas sensibilidades ideol6gicas,
nomeadamente no que se refere a preferencia acerca da natureza
de regime polftico (monarquia versus republica) que a referencia
ao nacionalismo em Portugal procurou, de certo modo, superar.24
Acerca dos conceitos de laiciza�ao e de laicidade, ver Ant6nio Matos
Ferreira, «Laicidade», in Dicionario de Historia Religiosa de Portugal, dir. Carlos
Moreira Azevedo, vol. 3, J-P. (Lisboa: Cfrculo de Leitores, 2001), 58-65.
23
Para uma visao de conjunto, cf. Manuel Clemente, lgreja e Sociedade
Portuguesa do Liberalismo a Republica (Lisboa: Grifo, 2002); Manuel Clemente,
«A vitalidade religiosa do catolicismo portugues. Do liberalismo a republica», in
Dicionario de Historia Religiosa de Portugal, dir. Carlos Moreira Azevedo, vol. 3,
Religiao e Secularizarao (Lisboa: Cfrculo de Leitores, 2001), 65-127; em especial,
conclus6es na p. 125.
24 0 trabalho de Antonio Matos Ferreira relativo a transi�ao da Monarquia
Constitucional para a Republica oferece, a este titula, um contributo historia22
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A partir do seculo XIX assistiu-se assim, no seio do catolicismo,
a emergencia de um novo modelo de rela'iao com a sociedade,
assente no desenvolvimento do movimento cat6lico25 e sustentado
institucionalmente no que historicamente se designa por «romani
za'iao» da Igreja Cat6lica. 0 papado emerge como instancia central
de autoridade e de referencia nos campos doutrinal, espiritual e
devocional, como forma de afrontar os desafios colocados pelo
mundo moderno e de garantir a independencia polftica de cada
uma das Igrejas locais existentes no plano local, em confronto
crescente com as l6gicas dos novos Estados-na�ao e as polfticas
de laiciza�ao das diversas institui�6es publicas. Foi isso mesmo
que aconteceu em Portugal na segunda metade do seculo XIX, em
particular a partir do ultimo quartel de Oitocentos. As posi�6es e
reflex6es papais tornaram-se num elemento estruturante do catoli
cismo em Portugal.26 0 seu impacto foi evidente, tanto do ponto
de vista doutrinal, nomeadamente com o acatamento da «polftica
leonina de ralliement»,27 visfvel desde o final da Monarquia consti
tucional ate a implanta�ao da Republica em 1910, seja do ponto de
vista da organiza'iao e iniciativa conjunta dos bispos portugueses,
intervindo como um episcopado a escala nacional, seja ainda do
que podemos designar como novas «dinamicas pastorais», ou seja,
a valoriza'iao de formas de presen'ia institucional da Igreja e de
grafico significativo: Ant6nio Matos Ferreira, Um Cat6lico Militante Diante da
Crise Nacional: Manuel Isaias Abundio da Silva (1874- 1914) (Lisboa: CEHR
UCP, 2007).
25
0 conceito teve origem na historiografia italiana, mas aplica-se aos pafses
de tradi�ao cat6lica. Para a reflexao acerca do seu uso historiografico, ver
E. de Jonghe e L. Preneel, eds., Theorie et langage du mouvement catholique:
Problemes d'historiographie (Leuven: Universitaire Pers, 1982).
26
Cf. Ant6nio Matos Ferreira, «A constitucionaliza�ao da religiao», in
Dicionario de Hist6ria Religiosa de Portugal, dir. Carlos Moreira Azevedo, vol. 3,
Religiao e Secularizafao (Lisboa: Cfrculo de Leitores, 2001), 37-60.
27 Politica definida pelo papa Leao XIII, em 1892, relativamente a III Repu
blica em Fram;a e que serviu de orienta�ao te6rica na rela�ao da Igreja Cat6lica
com a evolu�ao polftica seguida nos diversos pafses, contribuindo para a subal
terniza�ao da questao de saber qual o melhor regime politico, para se centrar na
aprecia�ao da legisla�ao produzida e a sua avalia�ao em fun�ao do bem comum
da sociedade. Em Portugal, posi�ao semelhante verificou-se no perfodo final da
Monarquia Constitucional, logo com a encfclica Pergrata Nobis, de 1896, dirigida
aos bispos portugueses, na qual o papa denunciava a instrumentaliza�ao polrtica
da Igreja, visando fomentar a uniao dos cat6licos [cf. Manuel Braga da Cruz,
«Os cat6licos e a polrtica nos finais do seculo x1x», Analise Social, n. 61-62
(1980): 259-270] .
0
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a�ao organizada dos cat6licos na estrategia de «reconquista crista»
da sociedade.
Neste campo um conjunto de iniciativas merece particular
realce, como o aparecimento da chamada «boa imprensa», a valo
riza�ao do protagonismo dos fieis leigos e o desenvolvimento
do associativismo religioso nos mais variados setores sociais, em
particular o operariado, a juventude, a mulher e as elites urbanas,
a par de novas formas de institucionaliza�ao de formas de vida
religiosa.28 Tambem neste cap.ftulo, estamos diante de formas de
modernidade a que a Igreja Cat6lica acabaria por aderir e potenciar,
no seu projeto recristianizador da sociedade; modernidade patente
nos discursos produzidos, nos modelos de organiza�ao adotados,
nos setores de interven�ao privilegiados e ate nas formas simb6licas promovidas.29

A «questao religiosa» e a memoria politica da
Primeira Republica
A rela�ao da Igreja Cat6lica com a instaura�ao da Republica
em Portugal, em outubro de 1910, ficou marcada por uma relativa
ambivalencia: por um lado, posi�ao de acatamento formal do novo
regime polftico; por outro, oposi�ao e resistencia a Lei de Sepa
ra'iao do Estado das Igrejas (11 de abril de 1911) e aos mecanismos
da sua aplica'iao pratica,30 a qual contribuiu nao apenas para acicatar
tens6es e cristalizar a chamada «questao religiosa» no ambito da
Para uma sfntese geral, veja-se o longo capftulo sobre a hist6ria do cato
licismo portugues no seculo xx, na Hist6ria Religiosa de Portugal. Logo a abrir:
«O catolicismo portugues no seculo xx continua marcado pela perspetiva de
restaura�ao crista da sociedade, finalidade que se procura conseguir alcan�ar
atraves de duas vias que acabam por se complementar: resistencia aos projetos de
laiciza�ao da sociedade e desenvolvimento de iniciativas e propostas que visam a
sua recristianiza�ao ou evangeliza�ao» [Paulo Fontes, «O catolicismo portugues
no seculo xx: da separa�ao a democracia», in Dicionario de Historia Religiosa de
Portugal, dir. Carlos Moreira Azevedo, vol. 3, Religiao e SecularizaftiO (Lisboa:
Cfrculo de Leitores, 2001), 129-351; cita�ao da p. 129].
29
A este prop6sito, e a tftulo de exemplo, ver Paulo Fontes, «Movimentos
eclesiais contemporaneos», in Dicionario de Historia Religiosa de Portugal, dir.
Carlos Moreira Azevedo, vol. 4, P-V, Apendices (Lisboa: Cfrculo de Leitores,
2001), 459-470.
30
Ver Fontes, 0 Catolicismo Portugues... , 138-147.
28
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esfera publica, mas sobretudo para o desenvolvimento do que ja
foi considerado como uma «guerra religiosa»;31 guerra resultante
sobretudo na rea�ao popular as iniciativas decorrentes das polfticas
de laiciza�ao da I Republica que, em larga medida, colidiam com
as tradi<;6es religiosas e culturais do pais.
Os posicionamentos episcopais entao havidos e o processo
de conflitualidade crescente ao nfvel das rela<;6es institucionais
entre a Igreja Cat6lica32 e o Estado portugues, assim como
os processos politicos de negocia<;ao e consequente acalma�ao
nacional do ponto de vista da questao religiosa na Primeira Repu
blica, conheceram motiva�6es e processos que nao surgiram apenas
ou imediatamente com a instala<;ao do novo regime polftico. Ao
contrario, a oposi<;ao cat6lica as polfticas laicizadoras do Estado
e anterior a 5 de outubro de 1910, patente em diversos domfnios
da a<;ao governativa na Monarquia Constitucional e de que sao
exemplo a legisla<;ao anticongreganista de 1834, a polemica sobre
o registo civil, a possibilidade de instaura<;ao do casamento civil,
as disputas sobre os mecanismos de nomea<;ao e sustenta<;ao do
clero, ou ainda os debates e controversias suscitados pela iniciativa
cat6lica nos campos da assistencia ou da educa�ao dos jovens e
do ensino em geral.
As medidas polfticas de cariz laicizador proclamadas pelo
regime republicano foram exatamente, e em grande medida, o
retomar e ampliar de orienta<;6es politicas suscitadas pelo libe
ralismo polftico trazido pelo constitucionalismo monarquico,33
tingidas ideologicamente pelo pensamento livre-pensador e por
uma aspira<;ao polftica redentora que marcou o discurso e a pratica
politica de setores mais radicalizados conforme a um projeto
laicista de substitui<;ao da religiao cat6lica na sociedade portuguesa
Cf. Maria LCtcia de Brito Moura, A «guerra religiosa» na I Republica, 2.3 ed.
revista e aumentada (Lisboa: CEHR-UCP, 2010). Ver tambem David Luna de
Carvalho, «Os alevantes populares: continente, A�ores e Madeira, 1910-1917»,
Lusitania Sacra, 24 (1911), 43-53.
32
Embora fora do ambito deste artigo, seria interessante desenvolver uma
analise comparativa com o que se passou tambem quanto ao protestantismo,
nomeadamente o desencontro verificado entre as expetativas desencadeadas pelo
novo regime republicano e o desencanto pratico verificado [ver Rita Mendon�a
Leite, Representaf6es do Protestantismo na Sociedade Portuguesa Contemporanea:
da Exclusao a Liberdade de Culto (1852-1911) (Lisboa: CEHR-UCP, 2009)].
33
Cf. Joao Seabra, 0 Estado e a lgreja Cat6lica em Portugal no lntcio do Se
culo XX: A Lei da SeparaftiO de 1911 (Cascais: Prindpia, 2009), 21-53.
31
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de entao.34 Mesmo o projeto poli'.tico de separa�ao do Estado das
Igrejas remonta ao ultimo governo da Monarquia Constitucional,
o que assinala precisamente o modo como certas dinamicas sociais
e processos institucionais ultrapassavam a questao polf tica da
natureza dos diversos regimes. Dito de outro modo, a proposta
de separa�ao do Estado das Igrejas constitufa entao um desiderato
que atravessava diversos setores da sociedade portuguesa e, sobre
tudo, das suas elites culturais, polfticas mas tambem religiosas que
nela vislumbravam um ideal de modernidade. 35
De igual modo, os motivos que conduziram os sucessivos
governos do pafs, para alem da sua matriz monarquica ou repu
blicana, a ponderar e reavaliar ou moderar ate os seus fmpetos
polfticos reformistas relativamente a presen�a da Igreja no pafs,
verificaram-se igualmente em torno de tres aspetos marcantes
da vida nacional: a importancia das estruturas missionarias no
desenvolvimento de uma polftica nacionalizadora no Imperio
portugues, em particular nas col6nias de Africa; 36 o trabalho
resultante de iniciativas e institui�6es religiosas cat6licas no apoio,
enquadramento e forma�ao de crian�as e jovens, muitas em situ
a�ao de abandono, nos novos ambientes urbanos;37 a necessidade
de mecanismos de apoio e sustenta�ao moral das popula�6es em
situa�ao de vulnerabilidade ou de crise social e polftica, questao
particularmente agudizada aquando do Ultimato ingles de 1 890 e
o desencadear da Grande Guerra, com a consequente necessidade
de organiza�ao de servi�os de capelania cat6lica no apoio as tropas
mobilizadas para o teatro das opera�6es militares.38 Nao sendo este
o lugar para se proceder a uma analise de cada um destes processos,
a sua enuncia�ao sumaria permite, no entanto, fazer compara�6es

Sobre as correntes republicanas do laicismo e o que af se designa por
«vanguardismo iluminista do Estado republicano», ver Fernando Catroga,
O Republicanismo em Portugal: da FormaftiO ao 5 de Outubro de 1910, vol. 2
(Coimbra: Faculdade de Letras, 1991), 354-376.
35
Cf. Sergio Ribeiro Pinto, SeparafaO Religiosa como Modernidade: Decreto
-Lei de 20 de Abril de 1911 e Modelos Altemativos (Lisboa: CEHR-UCP, 2011).
36
Cf. Hugo Gon�alves Dores, A Missao da Republica: PoUtica, Religiao e o
Imperio Colonial Portugues (1910-1926) (Lisboa: Edi�oes 70, 2015).
37
Cf. Paulo Fontes, «As organiza�oes de juventude e o movimento cat6lico
no seculo xx em Portugal», Historia, 31 (1997), 16-29.
38
Cf. Maria Lucia de Brito Maura, Nas Trincheiras da Flandres: com Deus
ou sem Deus, eis a Questao (Lisboa: Colibri, 2010); Maria Lucia de Brito Moura,
«A assistencia aos combatentes na I Guerra Mundial: um conflito ideol6gico»,
Revista Portuguesa de Historia, 38 (2006): 41-75.
3
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e estabelecer paralelismos com a evolm;ao verificada noutros pafses
de tradi�ao cat6lica; isto e, pafses em que a presen�a institucional
desta Igreja foi continuada e duradoura, e em que o humus cultural
desses pafses encontrou no pr6prio catolicismo vivido pelas popu
la�6es um referente estruturante da identidade nacional, em fun�ao
do qual se apoiou e legitimou a emergencia e constru�ao do Estado
moderno.39 E tera sido a variabilidade desse papel e a maior ou
menor diversifica�ao religiosa e cultural interna existente em cada
pafs, que historicamente ajudara a explicar o grau de tensao e de
conflitualidade experimentado nas rela�6es Estado-Igreja na epoca
contemporanea,40 marcada pela afirma�ao do ideal de laicidade.41
Relativamente ao perfodo da Primeira Republica, e verdade que
a memoria coletiva guardou sobretudo a vivencia de grande confli
tualidade social, de forte instabilidade governativa e de crise econ6mica e social agravada pelos impactos da guerra, em especial nos
novos territ6rios urbanos, a par de uma inconsequente polftica no
plano da crise financeira do Estado e de reconhecimento do lugar
do pafs no concerto das na�6es europeias, de que «a Republica»
seria a grande e exclusiva responsavel. Esta perce�ao foi tanto
mais marcante quanto as expetativas geradas pela instaura�ao do
novo regime foram em parte ou totalmente goradas, em contraste
marcante com o ideal messianico que a pr6pria ideia republicana
corporizara.42 Se relativamente a Republica, e a semelhan�a do
que acontecera com a Monarquia Constitucional, os perfodos

Para uma visao geral da evolu�ao nos diversos pafses europeus, ainda que a
partir de diferenciadas perspetivas analfticas, ver Tom Buchanan e Martin Conway,
Political Catholicism in Europe, 1918-1965 (Oxford: Clarendon Press, 1996).
40
Para uma analise comparada das dinamicas verificadas em Portugal e no
Brasil, ver Amadeu Carvalho Homem, Armando Malheiro da Silva e Artur
Cesar lsafa, coords., A Republica no Brasil e em Portugal (1889- 1910) (Coimbra:
Imprensa da Universidade, 2007).
41
Sobre a no�ao de laicidade, que resulta do pr6prio processo de laiciza�ao,
ver Jean Bauberot, Les Lai"cites dans le monde, 4.a ed. (Paris: PUF, 2010). Distin
guimos laicidade de laicismo, entendido como conce�ao ideol6gica que visa a
redu�ao do lugar institucional das Igrejas e, no limite, a aboli�ao da religiao
enquanto instancia de referencia na vida das sociedades, com a consequente
supressao de qualquer expressao de natureza religiosa no espa�o publico, ver
Antonio Matos Ferreira, «Laicismo ideol6gico e laicidade: entre a ideia de tole
rancia e a tenta�ao totalitaria», Theologica, 39, 2 (2004): 313-330.
42
Para uma visao geral acerca do periodo da Republica, ver Fernando Rosas,
Fernanda Rollo, Historia da Primeira Republica Portuguesa (Lisboa: Tinta-da
-China, 2009); Luciano Amaral, org. Outubro: a Revolurao Republicana em
Portugal (1910-1926) (Lisboa: Edi�oes 70, 201 1 ) .
39
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formais de governo «em ditadura», isto e, prescindindo da insti
tui�ao parlamentar e concentrando o poder ou no governo ou no
presidente, acabaram por ter uma dura�ao relativamente curta e
reuniram apoios diversificados,43 ja a perce�ao de uma instabilidade
polftica continuada, com a sucessao em 16 anos de 45 govemos,
encontra af um dos argumentos polfticos mais fortes no combate
contra o pr6prio projeto polftico republicano.44
Outra das situa�6es que enfraqueceu o novo regime e serviu
de argumento contra a pr6pria ideia de Republica foi efetivamente
a «questao religiosa», fortemente radicalizada no perfodo de 1910
a 1917.45 E, apesar das mudan�as polfticas entretanto verificadas
ap6s o interregno sidonista (1917-1918) - que trouxe mudan�as
significativas no que a Lei da Separa�ao diz respeito46 - e a trans
forma�ao polftica verificada, no contexto do imediato p6s-guerra,
pela chamada «Nova Republica» (1919-1926), o certo e que esta
questao se tomaria num dos divisores da polftica da sociedade
43

Para o caso do chamado Sidonismo ou a autoproclamada «Republica Nova»,
que vigorou entre o golpe de dezembro de 1917 e o assassinato politico de
Sidonio Pais em dezembro de 1918, veja-se Armando Malheiro da Silva, Sid6nio
e Sidonismo (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006).
44 Esta visao encontra-se presente nas mais diversas obras de memoria histo
rica. Em ensaio proposto aquando do centenario da I Republica, Antonio Reis
revisitou os principais argumentos utilizados para explicar a queda da Republica,
em torno de algumas grandes «quest6es» (questao religiosa, questao de regime,
questao operaria e questao da guerra e da nova conjuntura internacional dar
resultante), preferindo, ao inves, sublinhar precisamente a existencia de fatores
polftico-culturais internos como os mais adequados para explicar o desencadear
da crise final do regime [cf. Ant6nio Reis, «Epflogo: o fim da Primeira Repu
blica», in Historia da Primeira Republica Portuguesa, Fernando Rosas, Fernanda
Rollo (Lisboa: Tinta-da-China, 2009), 569-582].
45 Para uma melhor compreensao das raz6es que o explicam, leia-se: «Tres
fatores foram decisivos na radicalidade da soluc;ao republicana, sobretudo de
1910-1917, no tocante a 'questao religiosa'. Por um lado, a importancia da
tradic;ao regalista em Portugal, ou seja da tendencia para o Estado procurar
controlar e subordinar a Igreja; por outro, a instrumentalizac;ao do fator religioso
para procurar cimentar a unidade politica do republicanismo no processo de defi
nic;ao do sistema partidario republicano; por fim, a larga influencia do positivismo
no movimento republicano e nas suas figuras de proa - embora a sua influencia
fosse transversal as elites letradas do pais - que via o fenomeno religioso como
um atavismo supersticioso e grande obstaculo ao progresso» [Bruno Cardoso
Reis, Sergio Ribeiro Pinto, «Republica e religiao, ou a procura de uma Separac;ao»,
in Outulno: a RevoluftiO Republicana em Portugal (1910-1926) , Luciano Amaral,
org. (Lisboa: Edic;oes 70, 2011), 146] .
46
Referimo-nos a revisao provocada pelo decreto n.0 3056, da autoria do
ministro Moura Pinto, que a depurou de alguns dos seus aspetos mais gravosos
para a lgreja Cat6lica.
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portuguesa contemporanea e, simultaneamente, num dos topicos
marcantes do debate historiografico. Neste sentido, a «questao
religiosa» tornou-se ate muito recentemente e, de modo genera
lizado, num fator explicativo para o apressado fim da Republica
e, sobretudo, num elemento estruturante da memoria polftica
portuguesa, convertendo-se assim num topico de identifica�ao
e diferencia�ao das diversas correntes polfticas ate a instaura�ao
e consolida'iaO do nOVO regime democratico, pelo menos ate a
aprova'iao da Constitui'iao de 1976.47
Num ensaio global em que procura reavaliar os diversos fatores
historicos que explicariam o fim da I Republica, o historiador
Antonio Reis matiza expressamente esta questao e relativiza a
influencia direta das tens6es trazidas pela «questao religiosa» no
fim da I Republica, nomeadamente no plano do catolicismo polf
tico militante, corporizado nomeadamente na cria'iao do Centro
Catolico Portugues, em 1915, concluindo: « [ . . . J Sera ja depois
do 28 de Maio [de 1926] que a corrente catolica desempenhara
um importante papel de apoio a estrategia salazarista de tomada
do poder, no interior da tensao entre a fa'iao republicano-conser
vadora e a fa'iao integralista antiliberal da Ditadura Militar.»48
O certo e que, sem a experiencia traumatica experimentada por
muitos setores catolicos durante a Republica, resultante do seu
processo de radicaliza'iao polftica, verificada tambem neste capi
tulo, dificilmente se compreende a convergencia generalizada veri
ficada no posicionamento das lideran(ias polfticas desse catolicismo
militante no periodo de instaura'iao do Estado Novo. E neste
particular, descobre-se como a memoria coletiva das sociedades
pode funcionar como poderoso instrumento polftico de mobili
Za<iao de vastos setores da popula(iao e de estrutura�ao de novos
projetos polfticos.49
Como anota Ant6nio Reis, no ensaio ja citado, «A questao religiosa tem
sido frequentemente invocada como tendo ferido de morte desde o infcio o
regime republicano. Sera mesmo porventura esta a tese a qual sucessivas gera�oes
de polfticos, de Marcelo Caetano a Mario Soares, mais sensfveis se tem mostrado,
provocando anda hoje reflexos de extrema e porventura exagerada prudencia
no moda como o atual regime democratico lida com a lgreja?» (Antonio Reis,
Eptlogo... , 574) .
48 Antonio Reis, Eptlogo ... , 575.
49
Esta questao tem sido refletida, do ponto de vista historiografico, a partir
da observa�ao de diversos universos culturais e polfticos, da Europa ocidental e do
Leste europeu a America Latina (v. g. Adam Takacs, ed. Memoire, contre-memoire,
47
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As elites cat61icas e a afirma�ao do Estado Novo
nos anos 30
Desde meados dos anos 20, e sobretudo, ao longo dos anos 30,
sob o pontificado do papa Pio XI, a Igreja Cat6lica e o catolicismo
em geral viveram um periodo de forte mobiliza<;ao social e religiosa
no seu combate contra uma certa visao da modernidade e, sobre
tudo, pelo que designavam por «reconquista crista da sociedade».
Sob o signo religioso de Cristo-Rei, afirma-se e desenvolve-se
o projeto de constru<;ao de uma «nova cristandade»,50 assente
nao ja no poder tempora! mas na afirma<;ao do poder espiritual
da Igreja, segundo a teoriza<;ao proposta por Jacques Maritain. 51
Neste projeto, a ideia de lan<;amento e institucionaliza<;ao da A<;ao
Cat6lica surge como a proposta oficial, visando integrar, formar e
orientar o catolicismo militante que entao se consolida em pafses
do Sul da Europa, como Portugal, Fran<;a, Italia e Espanha, a par
da Belgica e de outros pafses de tradi<;ao cat6lica como a Polonia.
Entendida originalmente como «milfcia de Cristo-Rei», inte
grando o comum dos fieis como «soldados de Cristo», no combate
contra o que historicamente se definiria nao apenas como laicismo
ideol6gico mas tambem como projeto polftico laicizador de insti
tui<;oes e da sociedade em geral, e esta a primeira configura<;ao
hist6rica da A<;ao Cat6lica Portuguesa.52 E e desta dinamica social
e religiosa que nasce o «militante cat6lico», que tendera a subs
tituir o «homem das obras religiosas» do seculo x1x, conforme

pratique historique (Budapest: Equinter, 2009); Enzo Traverso, 0 Passado, Modos
de Usar: Hist6ria, Mem6ria e Polftica (Lisboa: Edi�oes Unipop, 2012).
50
Para uma revisao crftica deste modelo hist6rico, cf. Pietro Scopolla, La
«Nuova Cristianita» perduta (Roma: Edizioni Studium, 1985).
51
Jacques Maritain (1882-1973), filho do laicismo republicano frances da
belle epoque, converteu-se ao catolicismo em 1906, conjuntamente com sua futura
mulher (Ratssa), por influencia de Leon Bioy e do P.• Humbert Clerissac. Fil6sofo, exerceu a maior parte do seu magisterio como professor universitario nos
Estados Unidos. Pensador de grande influencia no catolicismo contemporaneo,
nomeadamente atraves da sua obra Humanisme integral. Problemes temporels et
spirituels d'une nouvelle chretiente (Paris: Ed. Montaigne, 1936). 0 facto de o papa
Paulo VI o ter escolhido para, na sessao solene de encerramento do II Condlio
Vaticano, lhe entregar pessoalmente a mensagem dirigida aos homens da cultura,
ilustra bem o lugar que ocupou entre a intelligent;sia cat6lica.
52
Acerca do projeto inicial desta organiza�ao de apostolado, ver Paulo Fontes,
«A Ac�ao Cat6lica Portuguesa (1933-1974) e a presen�a da Igreja na sociedade»,
Lusitania Sacra, 6 (1994), 61-100.

1 75

lgrejas e Ditaduras no Mundo Lus6fono

a um catolicismo mais combativo, simultaneamente nos planos
religioso e social, aberto aos mais diversos setores da sociedade
e pugnando por novas dinamicas de sociabilidade (nos chamados
«meios sociais» do operariado ou das universidades, por exemplo) ;
e onde jovens, mulheres, homens e crian<ias sao considerados parte
integrante das fileiras do exercito de Cristo-Rei, seja enquanto
«simpatizantes» ou «filiados», «aspirantes», «militantes» e «diri
gentes» desse novo movimento cat6lico. Surgia assim o chamado
«apostolado moderno», apostolado organizado de leigos sob direta
orienta<sao da hierarquia religiosa, destinado a combater pela recris
tianiza�ao da sociedade moderna, de forma «esclarecida», frequen
temente apresentado em contraposi<iao discursiva relativamente ao
devocionismo popular.53
A articula<iao entre um catolicismo mais tradicional, de base
familiar e raiz rural, fortemente marcado por esse devocionismo
popular, e um catolicismo mais proximo da modernidade cultural,
de fei<sao urbana e ate cosmopolita, assente em novas ideias e
dinamicas, onde se enquadram as convers6es religiosas e a adesao
entusiasmada de jovens escolarizados e de novas figuras de inte
lectuais e de politicos, vai-se realizando paulatinamente. 0 seu
desenvolvimento foi-se verificando ao ritmo das iniciativas locais,
frequentemente sob a influencia de leituras e propostas trazidas
do estrangeiro, no contacto com o pensamento filos6fico e teol6gico dos novos centros do catolicismo romano, sobretudo de
origem francesa, belga ou italiana, que entao marcam o panorama
cultural portugues e de que a cria�ao do Centro Academico de
Democracia Crista (CADC) em Coimbra foi seguramente uma
das suas express6es mais emblematicas, logo no infcio do se
culo xx.54 Desta articula�ao resulta o transito de um catolicismo
de matriz conservadora, assente no ritmo e nas praticas devocio
nais enraizadas no mundo tradicional, para um catolicismo mais
aberto, capaz de mobilizar e de enquadrar novos setores sociais
e urbanos, valorizando outros protagonismos e formas de lide
ran<ia, atraves de uma atitude combativa, reagindo ou promovendo
formas de articula�ao com a dinamiza�ao de massas do mundo
53

Cf. Paulo Fontes, Elites Cat6licas em Portugal: o Papel da Acfa'O Cat6lica
(1940-1961) (Lisboa: Funda�ao Calouste Gulbenkian; Funda�ao para a Ciencia

e a Tecnologia, 201 1).
54
Cf. «O CADC na vida da lgreja e da Sociedade Portuguesa» (Actas,
Coimbra: Grafica de Coimbra, 1 7-18 de mar�o de 2001).
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moderno. E, alias, neste transito que ha que situar e reinterpretar
muitas das novas manifesta�6es religiosas e o seu impacto, como
as verificadas em torno de Fatima.55 E e tambem no seio deste
processo civilizacional de afirma�ao de um ideal de modernidade,
marcado por grandes transforma�6es poli'.ticas, mudan�as econ6micas, metamorfoses culturais e religiosas, que vale a pena reavaliar
a rela�ao dos cat6licos com a polftica e a da Igreja Cat6lica com
os diversos regimes surgidos na primeira metade do seculo xx.
A no�ao de «catolicismo polftico» e util, mas a sua operacionali
dade pode revelar-se limitada ao estudo de determinados perfodos
hist6ricos.56
Do ponto de vista generico, ap6s a experiencia traumatica da
Grande Guerra, mas tambem ap6s o falhan�o dos apelos a paz
e a negocia�ao por parte do papa Bento XV, a questao principal
para a Igreja Cat6lica nos anos 20 era a da sua capacidade para
influenciar a defini�ao de uma nova ordem civilizacional, marcada
por duas dinamicas polfticas antag6nicas: o peso crescente dos
nacionalismos; e a afirma�ao ideol6gica dos varios internaciona
lismos ideol6gicos. Ambas estas dinamicas, embora por caminhos
diversos, acabavam por colocar diretamente em xeque o papel da
l_greja Cat6lica como ator social e polftico no novo xadrez mundial.
E tambem neste contexto global que deve ser recolocada a questao
da relativa benevolencia com que o Estado Novo tera sido obser
vado a partir de Roma, a par da direta participa�ao de boa parte
das elites cat6licas na constru�ao do novo regime poli'.tico saido
da Ditadura Militar, ap6s o golpe ou «revolu�ao nacional» de 1926
que pos fim a Primeira Republica.57 No contexto polftico portu
gues, o papel de Salazar enquanto destacado quadro do movimento
cat6lico e amplamente reconhecido, sublinhando-se o seu papel

A prop6sito da ideia de «um novo catolicismo» af surgido, veja-se o ensaio
de Rui Ramos, «Fatima: 100 anos de uma hist6ria mal contada», Observador, 12 de
outubro 2017.
56
Para o seu uso no caso portugues, ver Antonio Costa Pinto, Maria Inacia
Rezola, «Political catholicism, crisis of democracy and Salazar's New State in
Portugal», Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 8, n.0 2 (2008):
353-368.
57
«O salazarismo surgiu como tentativa de superar o liberalismo e a fraqueza
do Estado provocada pela agitada vida polftica da I Republica, numa epoca em
que se esbo�avam pela Europa rea�6es totalitarias. Ao pretender refor�ar o
Estado, enjeitando o individualismo liberal, o salazarismo recusou tambem a
sua omnipotencia totalitaria» [Manuel Braga da Cruz, 0 Partido e o Estado no
Salazarismo (Lisboa: Editorial Presen�a, 1988), 48] .
55
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na constru�ao do Estado Novo.58 A sua capacidade de realiza�ao,
nomeadamente no plano financeiro, mas tambem o seu compro
misso politico e a destreza tatica colocaram-no paulatinamente no
centro da vida nacional, com evidente habilidade para negociar,
combinar e estabelecer equilfhrios com os mais diversos setores da
sociedade portuguesa, contribuindo para definir um projeto dito
de «restaura�ao nacional», lentamente desenvolvido em fun�ao
de um complexo jogo de for�as e de interesses em contenda.
A sua a�ao nao pode, no entanto, ser entendida ou explicada
exclusivamente em fun�ao da rede de rela�oes pessoais, sociais ou
de amizade que cultivou, nomeadamente com o novo cardeal Cere
jeira (1888-1977) .59 De modo generico, pode considerar-se que, no
in.fcio dos anos 30, Salazar veio a afirmar-se com uma capacidade
de lideran�a politica pr6pria, pese embora o reconhecimento da
sua pessoa e da sua a�ao por parte do episcopado e do pr6prio
movimento cat6lico portugues; lideran�a que manifestou uma
evidente autonomia estrategica relativamente ao Centro Cat6lico
Portugues, que, criado sob a direta orienta�ao do episcopado
nacional e com a lideran�a de Antonio Lino Neto (1 873-1961),
logo em 1934 seria desativado, ap6s a constitucionaliza�ao do
novo regime politico e a cria�ao da Ac�ao Cat6lica Portuguesa.60
O projeto polftico plasmado na Constitui�ao de 1933 e cuja
ideologia polftica passaria a ser conhecida pelo nome do seu lider,
isto e, o «salazarismo», caracterizou-se precisamente pela recusa
simultanea do liberalismo e do totalitarismo, procurando o hibri
dismo de um Estado forte, recorrendo aos mecanismos da ditadura
e da censura, em fun�ao de um projeto nacionalista, de matriz
V. g. Simpson, A Igreja... , 50-53.
Esta visao tem sido explorada por diversos autores. No entanto, a insu
ficiencia dessa explica�ao surge evidente, quando se analisa a evolu�ao polftica
do Estado Novo e da pr6pria Igreja Cat6lica, em especial quando se avalia a
evolu�ao do movimento cat6lico na sua rela�ao com o regime polftico, conforme
ja sublinhado noutros estudos, como Paulo Fontes, «D. Antonio Ferreira Gomes
e o movimento catolico do pos-guerra: da questao social a questao polftica»
(Simposio «Profecia e Liberdade em D. Antonio Ferreira Gomes», Funda�ao
Calouste Gulbenkian em Lisboa, 30 de setembro a 2 de outubro de 1998, Actas.
Lisboa: Ajuda a Igreja que Sofre, 2000), 79-117. Para o estudo do perfil e a�ao de
D. Manuel Gon�alves Cerejeira, enquanto cardeal-patriarca de Lisboa, por todos
ver Lufs Salgado Matos, Cardeal Cerejeira (Lisboa: Gradiva, 2018).
60
Sobre o Centro Catolico Portugues e o seu presidente, ver Joao Miguel
Almeida, Rita Mendon�a Leite, coord., Antonio Lino Neto: Perfil de uma lnter
venftiO Publica. Antologia de Textos (1894-1940) (Lisboa: CEHR-UCP, 2011).
58
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social conservadora, de tipo corporativo, e orientado para a defesa
e o desenvolvimento de um imperio colonial. Projeto polftico que
se traduziria afinal na cria�ao de um novo regime autoritario.61 Do
ponto de vista da dinamica internacional, a demarca�ao do projeto
salazarista das novas ideologias nazi-fascistas que entao grassavam
na Europa, assim como dos movimentos de tipo revolucionario,
foi um dos aspetos que tera conferido ao Estado Novo uma
imagem de relativo equilfbrio, contribuindo dessa forma para gerar
uma expetativa benevolente por parte de setores polfticos conser
vadores mas tambem de alguns setores sociais reformistas, unidos
na ideia da necessidade e urgencia do combate ao comunismo.
No quadro dos diversos modelos sociais preconizados, o
corporativismo surgia entao como a referencia programatica
dominante do novo projeto polftico, numa ambivalencia ideol6gica
que permitia identificar o Estado Novo com a visao social desen
volvida pela doutrina social cat6lica,62 em particular na endclica
papal Quadragesimo Anno de 193 1 .63 Essa identifica�ao serviu de
motiva�ao e razao para uma efetiva adesao inicial de muitos dos
protagonistas do chamado catolicismo social64 ao Estado Novo.
Como sublinha Braga da Cruz, «As elites cat6licas, tanto a hierar
quica como a laical, acolheram, de um modo geral, o advento do
Estado Novo com benevolente e confiante expectativa, quando
nao mesmo com entusiasmo declarado. As elites cat6licas haviam
-se batido, ao longo da I Republica, em condi�oes particularmente
adversas, pela satisfa�ao das reivindica�oes nao s6 respeitantes a
questao religiosa, como tambem a questao social. Os «centristas»,
se bem que mais «polfticos», eram tambem «cat6licos sociais», que
lutavam nao apenas pela instaura�ao da liberdade da Igreja contra

Sobre a caracteriza�ao ideol6gica e polftica do salazarismo e a analise
das suas diversas fases, veja-se o ja classico estudo de Cruz ( 0 Partido... )
que, do ponto de vista da sociologia e da ciencia polftica, contribuiu para uma
caracteriza�ao matizada do Estado Novo enquanto regime pol!tico autoritario,
distinguindo-o dos regimes totalitarios.
62
Cf. Maria lnacia Rezola, «A lgreja Cat6lica portuguesa e a consolida�ao do
salazarismo», in O Corporativismo em Portugues: Estado, PoUtica e Soci.edade no
Salazarismo e no Va7&uismo, Antonio Costa Pinto, Francisco Carlos Palomanes
Martinho (Lisboa: Imprensa de Ciencias Sociais, 2008), 245-277.
63
Acerca do desenvolvimento hist6rico da doutrina social da lgreja, ver
Ildefonso Camacho, Doctrina social de la lglesia: una aproximaci.6n hist6rica
(Madrid: Paulinas, 1991).
64
Acerca do conceito e da sua aplicabilidade a realidade social portuguesa,
veja-se o ja citado trabalho de Fontes, «Catolicismo social».
61
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o laicismo republicano, mas tambem pela resolm;ao, em termos
cat6licos, da questao social.»65
Paradoxalmente seni tambem em razao de uma insatisfa�ao de
fundo e em nome da visao cat6lica acerca do corporativismo que
muitos desses cat6licos se irao paulatinamente afastar, distanciar,
criticar e ate manifestar oposi�ao polftica ao regime do Estado
Novo. Exemplo paradigmatico desse processo foi o do padre
Abel Varzim (1902-1964), um dos expoentes do catolicismo
social, doutrinador e assistente eclesiastico da Ac�ao Cat6lica
Portuguesa, que fez parte do grupo dos padres formados na
Universidade de Lovaina, tendo integrado, como deputado eleito
pela Uniao Nacional, a II Legislatura da Assembleia Nacional
(1938-1942), da qual veio a ser politicamente afastado, ap6s a sua
publica defesa do «direito a greve» por parte dos trabalhadores.66
A sua a�ao social e ci'.vica continuou intensa, num percurso eclesial
diversificado,67 passando a sua atividade a ser objeto continuado de
aten�ao por parte das autoridades polfticas, integrando um setor de
personalidades que o cardeal Cerejeira considerava puderem vir a
constituir, no periodo posterior a II Guerra Mundial, uma especie
de «reserva» moral e polftica de cat6licos nao situacionistas, em
ordem a preparar e assegurar o futuro do pafa. Tai projeto nao se
concretizou, no entanto, no imediato, dada a capacidade do regime
do Estado Novo para durar.68

65

Cf. Manuel Braga da Cruz, 0 Est:ado Novo e a lgreja Cat6lica (Lisboa:
Bizancio, 1998), 18.
66
Sobre o afastamento de Abel Varzim da Assembleia Nacional, ver Maria
Inacia Rezola, 0 Sindicalismo Cat6lico (1931-1949) (Lisboa: Ed. Estampa, 1999),
222-223.
67
Essa atividade passou pela dinamizac;ao de variados setores, desde assistente
dos organismos operarios da Acc;ao Cat6lica Portuguesa a prior da par6quia da
Encarna�ao, na Baixa de Lisboa, passando pela criac;ao de uma obra de reinserc;ao
social de mulheres vftimas das redes de prostituic;ao, ate ao desenvolvimento de
iniciativas na area do cooperativismo agrfcola na regiao Norte do pafs (Cristelo),
onde viveu os ultimos anos da sua vida. Para uma analise do seu percurso, ver
Antonio Cerejo, Abel Varzim: entre o Ideal e o Possfvel. Antologia de Textos,
1928-1964 (Lisboa: Multinova, 2004).
68
«A longevidade do salazarismo enquanto regime polftico, mesmo assim
ligeiramente inferior a do Estado Novo propriamente dito, ou, se quisermos,
a vigencia da Constitui(ifo de 1933, coloca evidentemente aos historiadores, e
nao s6 a eles, o problema de procurar entender os fatores da sua durabilidade»
(Fernando Rosas, Salazar e o Poder: a Arte de Saber Durar (Lisboa: Tinta-da
-China, 2013), 185).
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A crftica cat6lica ao corporativismo de Estado
no p6s-II Guerra Mundial
No perfodo posterior a II Guerra Mundial, e pese embora o
afloramento de iniciativas e propostas oposicionistas vindas de
setores sociais e intelectuais oriundos de setores militantes, resul
tado de um processo de progressiva desagrega�ao do apoio cat6lico ao Estado Novo,69 a maioria da popula�ao, sociologicamente
cat6lica, e os interesses da pr6pria Igreja Cat6lica romana, conver
giam no reconhecimento, no apoio e na defesa do projeto social
corporativo do Estado Novo. Em 1940, no quadro da celebra�ao
nacional do chamado Duplo Centenario, Salazar conseguira assinar
com o Vaticano uma Concordata que lhe era bastante favoravel,
nomeadamente no que se refere ao quadro institucional de nomea
�ao dos bispos e a aceita�ao da presen�a das associa�6es religiosas
na sociedade, confinadas embora a esfera sociorreligiosa e missio
naria.70 Apesar de todas as limita�6es conhecidas, a Concordata
foi ao encontro de algumas das reivindica�6es hist6ricas da Igreja
Cat6lica em Portugal, nomeadamente o reconhecimento da sua
personalidade jur.fdica, que tera sido a mais significativa altera�ao
institucional. Pese embora a manuten�ao do prindpio de separa�ao
do Estado das Igrejas, ainda assim, com o novo instrumento
jurfdico, a Igreja Cat6lica viu reunidas novas condi�6es para a
sua presen�a na sociedade, permitindo-lhe uma atividade em prol
do desenvolvimento de uma relativa confessionaliza�ao pratica
de determinados setores da vida social, nomeadamente no campo
da moral social e da familia, conforme ao seu projeto de «recris
tianiza�ao da sociedade». Por outro lado, no equilfbrio institu
cional resultante do Acordo Missionario, tambem entao assinado,
assegurava-se um quadro institucional e financeiro de apoio ao
desenvolvimento da presen�a e missiona�ao cat6lica nos territ6rios
coloniais portugueses, sobretudo em Africa, desde que assegurado
o respeito de algumas condi�6es polfticas, como a aceita�ao da
soberania nacional sobre os territ6rios africanos e a promo�ao do
Ver Manuel Braga da Cruz, 0 Estado Novo e a lgre:ja Cat6lica (Lisboa:
Bizancio, 1998), 93-112.
70
Sobre o tema da Concordata, ver Bruno Cardoso Reis, Salazar e o Vati
cano (Lisboa: Imprensa de Ciencias Sociais, 2006); Rita Almeida de Carvalho,
A Concordata de Salazar (Lisboa: Cfrculo de Leitores; Temas e Debates, 2013).
69
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ensino da lfngua portuguesa.71 Seria necessario esperar pelo final da
decada de 1950 para que os equilibrios institucionais entao alcan
�ados pudessem come�ar, na pratica, a evidenciar os seus pr6prios
limites, suscitando novas perspetivas, visando superar a ideia de
confessionalidade do Estado a partir de uma nova visao polftica,
alicer�ada na afirma�ao do valor da liberdade e no exerdcio da
cidadania polftica.72
Para alem da dimensao institucional, a nao participa�ao de
Portugal na II Guerra Mundial, que a politica de Salazar seguira
e propagara, foi entao interpretada, por muitos setores cat6licos,
numa perspetiva providencialista, contribuindo para refor�ar a
visao quase messianica da lideran�a polftica de Salazar. 73 Isto, no
momento de afirma�ao e constru�ao de uma nova ordem inter
nacional, num mundo dividido ideol6gica, politica e militarmente
em dois blocos e em que se exigia uma defini�ao por parte das
lideran�as polfticas imperiais no que a conserva�ao ou mudan�a
do estatuto das suas col6nias se referia, num quadro de crescentes
disputas internacionais, de que o conflito de Portugal com a fndia,
depois da sua independencia, bem ilustra.74 Ap6s o sobressalto
provocado pelo fim da II Guerra, o qual permitiu a emergencia
de novas atitudes e de algumas veleidades polfticas de democrati
za�ao interna surgidas em certos setores do catolicismo,75 Salazar
conseguiu, depois de 1949, novo periodo de relativa estabiliza�ao
Para uma reflexao m.ais alargada sobre o tema da rela�ao entre missiona�ao
e polftica neste perfodo, v. g. Caroline Sappia e Olivier Servais, Mission et enga
gement politique apres 1945: Afrique, Amerique latine, Europe (Paris: Kharthala,
2010).
n Cf. Fontes, Elites... , 833-852.
73
A este prop6sito, veja-se o ensaio de Ant6nio Barreto, «Apari�oes», in
Religiao e Sociedade, Ant6nio Barreto (Lisboa: Imprensa de Ciencias Sociais,
2002), 13-117.
74
Cf. Yves Leonard, «O ultramar portugues», in Hist6ria da Expansao
Portuguesa, Francisco Bethencourt e Kurti Chaudhuri, vol. 5 (Lisboa: Cfrculo
de Leitores, 1999), 31-50.
75
E nesse contexto que surge a ideia de cria�ao de um partido catolico,
a Uniao dos Democrata Cristaos (UDC), a semelhan�a do que acontecia em
Fran�a. Ideia acalentada por elementos dos drculos do Pe. Joaquim Alves Correia
e do P.• Abel Varzim. Entre os leigos, destaque para Antonio de Sousa Gomes,
autor do texto de Prindpios Polfticos e Socais da UDC (cf. Manuel Braga da
Cruz, «Um projecto de partido catolico em 1945. A Uniao dos Democratas
Cristaos», in Habent sua fata libelli: Colectanea de Estudos em Homenagem
do Academico de Numero Doutor Fernando Guedes no Seu 75. 0 Aniversario,
Academia Portuguesa de Historia (Lisboa, 2004), 155-170.
71
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interna do regime, obtida, como noutros momentos de crise do
salazarismo, tambem a custa do reforc;o da repressao exercida pelo
aparelho de Estado. 76
A unidade polftica da «Nac;ao portuguesa» - o grande referen
cial ideol6gico do Estado Novo - dependia do encontro de expec
tativas entre os diversos setores da sociedade e a orientac;ao polftica
estatal, num equilfbrio nem sempre facil mas que o salazarismo
se esforc;ou por promover ou salvaguardar (monarquicos versus
republicanos; militaristas versus civilistas; mac;onaria versus igrejas;
conservadores versus modernizadores; nacionalismo e colonialismo
versus participac;ao no sistema polftico internacional; etc.) . No caso
da Igreja Cat6lica esse encontro parecia realizar-se numa visao
moral assente na valorizac;ao da familia e da religiao nos campos
da educac;ao e dos valores tradicionais, como a indissolubilidade do
casamento, a subalternizac;ao social da mulher, acantonada ao papel
de mae e esposa, entre outros. No entanto, esta convergencia era,
de facto, mais aparente que real, quando consideramos a dinamica
social do catolicismo militante, com a formac;ao de novas elites
dirigentes e a emergencia de novas quest6es e perspetivas sociais,
culturais e religiosas, em confronto com a pr6pria dinamica de
efetiva modernizac;ao da sociedade portuguesa, paulatinamente
desenvolvida ao longo da decada de 1950.77
Essa modernizac;ao veio contribuir para evidenciar as limita
c;oes, insuficiencias e contradic;oes do pr6prio modelo polftico
corporativo, tai qual fora definido na constitui c;ao de 1933.
E foi precisamente tambem em torno do corporativismo que
se verificou a desafetac;ao e ate o progressivo distanciamento
e a crftica de muitos setores do catolicismo militante tanto no
terreno polftico-ideol6gico, como no terreno econ6mico e social.
A distinc;ao entre um «corporativismo de associac;ao», assente nas
dinamicas da sociedade, segundo o princfpio da subsidiariedade e
na valorizac;ao dos chamados corpos intermedios da sociedade, por
76

0 historiador Fernando Rosas, referindo-se ao exerdcio do que designa
por «violencia punitiva», e referindo-se a as;ao da polfcia polftica PVDE, que, no
perfodo de 1933 a 1974 tera efetuado «nao menos de 30 mil pris6es por motivos
polfticos», afirma: «Os periodos de maior incidencia repressiva foram o da Guerra
Civil de Espanha (8293 presos polfticos, entre 1936 e 1939) e, previsivelmente, os
das duas grandes crises do salazarismo: 4267 pris6es, entre 1945 e 1949, e 4984
pris6es, entre 1958 e 1962)» [R.osas, Salazar e o Poder. .. , 204].
77 Cf. Fontes, Elites... , 693-809.
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contraponto a um «corporativismo de Estado», que nao reconhecia
a iniciativa e liberdade civil dos indivfduos e grupos e proibia, por
exemplo, o direito a greve, funcionou como um dos indicadores
de demarca�ao do catolicismo social relativamente a situa�ao
polftica vigente. Tai processo, iniciado ainda na decada de 1940
foi visfvel em iniciativas como a realiza�ao das quatro Semanas
Sociais Portuguesas (1940-1952), realizadas sob a responsabilidade
da Ac�ao Cat6lica Portuguesa (ACP),78 e na doutrina�ao exercida
pelo jornal O Trabalhador, suspenso por pressao da censura oficial,
em 1948. E acentuar-se-ia na decada de 1950, com a apresenta�ao
de reflex6es e posi�6es crf ticas formuladas por diversos e ate
contradit6rios setores cat6licos relativamente a polfticas setoriais
do Estado, nomeadamente nos campos da educa�ao e do trabalho,
conforme resultou patente nos congressos realizados pelos
organismos especializados da A�ao Cat6lica, nomeadamente no
congresso das Juventudes Universitarias Cat6licas, em 1953, e
sobretudo no Congresso Nacional das Juventudes Operarias JOC/
JOC, realizado em 1955, naquele que seria o ultimo dos «grandes
Congressos» promovidos por aquela que era a organiza�ao oficial
do apostolado dos leigos cat6licos em Portugal.79 Pesem embora
as limita�6es criadas a realiza�ao deste tipo de iniciativas, que
evidenciavam uma mobiliza�ao social abrangente e apresentavam
uma capacidade de convoca�ao e de organiza�ao de tipo massivo,
tai nao impediu a prossecu�ao e aprofundamento de uma dinamica
de trabalho por parte dos setores mais ativos e internacionalizados
do catolicismo militante portu gues, capaz de suscitar uma reflexao
e visao crfticas da situa�ao nacional, de que alguns elementos do
episcopado portu gues se fariam eco.
O exemplo mais emblematico foi o de D. Antonio Ferreira
Gomes (1906-1989), conhecido como «o caso do bispo do Porto»,
na sequencia da publicita�ao de um texto seu, apelidado «carta a
Salazar», um «pro-mem6ria» para uma conversa agendada com o
chefe do Govemo em 1958 e que acabou por nao ter lugar, mas
que lhe valeria um exflio de 10 anos.8° Como ja tivemos ocasiao
Cf. Fontes, Elites... , 497-547.
Fontes, Elites ... , 684-691.
Sobre o chamado caso do bispo do Porto, existe abundante bibliografia. De
entre ela, destaque para a tese de doutoramento em direito can6nico de Manuel de
Pinho Ferreira, A lgreja e o Estado Novo na obra de D. Antonio Ferreira Gomes
(Porto: Funda�ao Spes, 2004). A rela�ao da posi�ao do prelado com a evolu�ao
do movimento cat6lico portugues, analisada por Fontes, Elites... , 852-877.
78
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de analisar noutro lugar, « [ . . . ] o texto continha - quer sob
aforma afirmativa quer, sobretudo, por via de um questionamento
sobre o papel da Igreja Cat6lica na sociedade portuguesa - uma
crftica aberta e frontal a orienta�ao seguida pelo Estado Novo,
nomeadamente em materia de organiza�ao social e polftica [ . . . J
D. Antonio sublinha que e como bispo da Igreja Cat6lica que se
dirige ao Presidente do Conselho, fazendo a analise e observa�6es
crfticas que faz, em fun�ao da doutrina social cat6lica, colocando
-lhe no final quatro quest6es acerca da liberdade da Igreja no
quadro do Estado Novo.»81 0 seu posicionamento situa-se clara
mente ja, no entanto, no ambito mais vasto de uma reflexao e de
um posicionamento acerca do valor e sentido da cidadania, na qual
se inscreve a a�ao dos cat6licos enquanto tal, assim como a inicia
tiva da pr6pria Igreja. 0 nacionalismo e o suposto apoliticismo
ou apartidarismo da Uniao Nacional sao abertamente criticados.
A mesma atitude cdtica acerca do corporativismo do Estado
Novo, quando o bispo afirma que a Igreja se comprometeu, «nao
com o Estado corporativo, mas com a ordem corporativa da socie
dade», para de seguida denunciar: «o corporativismo portugues foi
realmente um meio de espoliar os operarios do direito natural de
associa<;ao».82
De modo global, e retomando o sentido da analise ja feita ante
riormente, «A reflexao do bispo Ferreira Gomes acabava, afinal,
por ir ao encontro de uma nova gera�ao de cat6licos militantes
que, partindo do terreno social, acabava por se confrontar com a
questao polftica do regime, ao reivindicar a necessidade de uma
maior participa�ao e liberdade de interven�ao polftica na socie
dade portuguesa». Questao a que acrescentava uma preocupa�ao
pastoral: «a necessidade de os cat6licos se prepararem para as
mudan�as necessarias e nelas participarem, nomeadamente para
o tempo polf tico p6s-Salazar que, inexoravelmente, se julgava
avizinhar».83 Ora, e exatamente a{, no campo do exerdcio da
cidadania por parte dos setores militantes do catolicismo social
que se situam boa parte dos impasses do movimento cat6lico
portugues no final da decada de 1950, impasses resultantes da
nova situa<;ao que Salazar traduziu na acusa<;ao entao feita aos
81

Cf. Fontes, Elites... , 497-547.
Apud Fontes, Elites ..., 859.
83
Fontes, Elites... , 859- 860.de cat6licos ao Estado Novo», in Religiao e
Sociedade, Jose Barreto (Lisboa: lmprensa de Ciencias Sociais, 2002), 119-175.
82

185

lgrejas e Ditaduras no Mundo Lus6fono

cat6licos de terem rompido uma pressuposta «frente nacional».
A propagandeada acusac;ao de «politizac;ao» de certos setores do
catolicismo portu gues, feita a partir de entao, mas sobretudo ao
longo dos anos 60, nao pode deixar de ser analisada em func;ao
deste enquadramento institucional, em contraponto nao apenas
com as exigencias internas de mudanc;as na sociedade, mas tambem
com a evoluc;ao da estrategia e do discurso da Igreja Cat6lica a
escala universal, nomeadamente em torno de questoes como a
justic;a e a paz no mundo; t6picos esses que tiveram especial resso
nancia em Portugal e impacto direto na evoluc;ao da sociedade e
do catolicismo portu gues. 84

A moderniza�ao da sociedade, a guerra colonial
e a oposi�ao cat61ica
Ao longo da decada de 1960, ass1stm-se assim ao desenvol
vimento de multiplas e contradit6rias tendencias no interior do
movimento cat6lico portu gu es. Do ponto de vista polftico, se
e possfvel constatar o empenho de algumas das suas lideranc;as
na oposic;ao ao regime do Estado Novo, ou ate no seu derrube
polftico, nomeadamente por via militar - como aconteceu com a
chamada «revolta da Se» (1 959) e depois com a tentativa de «golpe
de Beja» (1961/1962) -, no entanto, entre a maioria dos cat6licos
imperou uma l6gica polftica de acatamento da legalidade e auto
ridade vigentes, em func;ao de divergentes valores sociopolfticos
e de uma dada percec;ao das necessidades nacionais, como se viu
com as dificuldades encontradas pelos oposicionistas cat6licos
na constituic;ao e apresentac;ao de listas de deputados as eleic;oes
legislativas de novembro de 1961.85
s• Sobre a decada de 60, faltam estudos aprofundados que integrem numa
visao de conjunto a evolu�ao das diversas sensibilidades e posicionamentos dos
varios setores sociais, culturais e politicos com que o catolicismo se definiu e
articulou, para alem do que foi esbo�ado por Paulo Fontes - «As quest6es da
justi�a e da paz na evolu�ao do catolicismo» na sfntese da Historia Religiosa de
Portugal [cf. Fontes, 0 Catolicismo Portugues... , 266-277] .
85
Fontes, Elites ... , 872.
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De facto, a emergencia do que ja foi designado como um «setor
cat6lico-democratico» no seio do catolicismo de oposi�ao ou, se
preferirmos, da chamada «oposi�ao cat6lica»,86 tendencia latente
ainda que minoritaria desde o final da II Guerra Mundial, emer
giria com maior for�a nos anos 60. Mas, no rescaldo da situa�ao
suscitada pelo exflio a que foi for�ado o bispo do Porto, depois
de 1959, para a maioria dos cat6licos portugueses, o respeito pela
autoridade institufda, a salvaguarda da ordem social estabelecida e
um certo entendimento da unidade nacional, ter-se-ao sobreposto
a outras considera�6es. Para essa cristaliza�ao de atitudes muito
tera contribufdo a evolu�ao da problematica colonial e, no seio
do catolicismo militante, o choque verificado entre as tentativas
de reavivamento do ideal missionario e a evolu�ao polf tica no
Ultramar portugues,87 nomeadamente a anexa�ao dos territ6rios
portugueses na india, culminando com a invasao de Goa em
dezembro de 1961, a eclosao de conflitos armados no Norte de
Angola e a resposta militar portuguesa - sintetizada na famosa
declara�ao polftica «Andar rapidamente e em for�a» -, desenca
deando uma guerra de cariz colonial que se alargaria aos outros
territ6rios portugueses em Africa e duraria treze anos.
Paralelamente a este conservadorismo dominante no seio das
massas cat6licas, e ainda que por caminhos muito diversos, o movi
mento cat6lico portugues incorporaria a necessidade e a urgencia
de participar na defini�ao social e polftica de uma via reformista
na sociedade portuguesa. A crftica ao atraso econ6mico portugues,
patente no discurso de personalidades como Aderito Sedas Nunes
(1928-1991), safdo do catolicismo militante dos anos 50 e um
dos ultimos a empenhar-se no projeto de renova�ao e de conso-

Sobre o conceito de linha cat6lico-democratica, ver Manuel Braga da
Cruz, Monarquicos e Republicanos no Estado Novo (Lisboa: D. Quixote, 1986),
180. Sobre a no�ao de oposi�ao cat6lica, ver Joao Miguel Almeida, A Oposiftio
Cat6lica ao Estado Novo, 1958-1974 (Lisboa: Edi�6es Nelson de Matos, 2008).
Para uma crftica ao uso da expressao, ver o ensaio de Jose Barreto, «Oposi�ao e
resistencia de cat6licos ao Estado Novo», in Religiao e Sociedade, Jose Barreto
(Lisboa: lmprensa de Ciencias Sociais, 2002), 119-175.
87
Cf. Paulo Fontes, «A Ac�ao Cat6lica portuguesa e a problematica missio
naria (1940-1974)» (Congresso Internacional de Historia «Missiona�ao Portu
guesa e Encontro de Culturas», Lisboa, 1992, Actas. Braga: Universidade Cat6lica Portuguesa/Comissao Nacional para a Comemora�ao dos Descobrimentos
Portugueses/Funda�ao Evangeliza�ao e Culturas, 1993, vol. 1), 411-451.
86
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lida<sao do corporativismo portugues, com que logo se desilude, 88
manifestou-se de forma diversificada. Surgiram entao, ao longo
da decada de 60, intelectuais cat6licos de um novo tipo, os quais,
alicer<sando o seu saber e presdgio em competencias profissionais
especializadas - como a engenharia, a economia, a medicina, a
agronomia, a arquitetura ou a sociologia, por contraponto as
forma<s6es mais tradicionais de direito, finan<sas ou humanidades
- e combinando-as com uma s6lida e mais abrangente forma<sao
cultural, passaram a ocupar boa parte do espa�o publico, nele inter
vindo criticamente a partir de um conjunto muito diversificado de
iniciativas e com uma visao dvica renovada.89 Simultaneamente,
novas questoes sociais e culturais, como a situa�ao da mulher e
a valoriza<sao da condi�ao feminina, tiveram lugar crescente nas
dinamicas cat6licas nacionais e internacionais, protagonizadas por
figuras como Maria de Lourdes Pintasilgo (1930-2004) , formada
em engenharia quimica nos anos 50, antiga presidente da JUCF
e da Pax Romana,90 membro do movimento cat6lico Graal, e
cujo trabalho veio a estar na origem da cria<sao da Comissao da
Condi<sao Feminina, institucionalizada em 1977, ja depois do 25 de
Abril.91 Tambem no seio do movimento cat6lico operario se foram
Veja-se o seu depoimento autobiografico, publicado no centesimo numero
da revista Analise Social, em cuja funda�ao participou e de que foi seu diretor
durante largos anos: A. Sedas Nunes, «Hist6rias, uma hist6ria e a Hist6ria: sobre
as origens das modernas ci@ncias sociais em Portugal», Analise Social, 100 (1988):
11-55. A este mesmo prop6sito, veja-se o estudo de Nuno Est@vao Ferreira,
A sociologia em Portugal: da Igreja a Universidade (Lisboa: ICS, 2006).
89
Citem-se, a tftulo de exemplo, os I, II e III Encontros de Diplomados
Cat6licos (1961, 1963 e 1968), o I e II Simp6sio da UCIDT - Uniao Cat6lica
lnternacional dos Industriais e Dirigentes do Trabalho (1962, 1963), alem das
Semanas de Estudos Missionarias, realizadas anualmente desde 1962 e que se
prolongaram depois de 1974.
90
Sobre a figura que foi, ate hoje, a unica mulher que em Portugal exerceu
o cargo de Primeiro-ministro, nao existe nenhuma monografia disponfvel. Ha
alguns artigos, referencias avulsas, edi�oes da sua pr6pria autoria e, sobretudo,
a Funda�ao Cuidar o Futuro, que reuniu o seu esp6lio documental e procura
manter viva a sua memoria, onde se pode procurar informa�ao relevante. Tendo
sido deputada no Parlamento Europeu, pode encontrar-se uma significativa
bibliografia ativa e passiva listada na Biblioteca do Centre de Informa�ao
Europeia Jacques Delors: http://www.eurocid.pt/pls/wsd/docs/Fl 5008/Biblio
grafia%20Maria%20de%20Lourdes%20Pintasilgo_Final. pdf.
91
Cf. Rosa Monteiro, A lgreja no Mundo Operario: Contributos para a
Historia da Liga Operaria Cat6lica e da Liga Operaria Cat6lica Feminina (1936-1974) (Coimbra: Grafica de Coimbra, 2002).
88
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dando mudan�as significativas,92 algumas com impacto na evolu�ao
do pr6prio movimento sindical nacional, como viria a acontecer
com a cria�ao da Intersindical Nacional.93
Efetivamente, desde meados dos anos 50 que o ideal de moder
nidade despontara em diversos campos da vida social, cultural e
religiosa portu guesa, em articula�ao com uma nova visao politica.
Um exemplo reconhecido e estudado e o da arte e arquitetura
religiosa, nomeadamente com o trabalho desenvolvido em torno
do Movimento de Renova�ao da Arte Religiosa (MRAR),94 em
que se envolveu o arquiteto Nuno Teot6nio Pereira (1922-20 16),
destacado militante cat6lico oposicionista, sobrinho de uma das
figuras gradas do Estado Novo. Ainda no campo cultural, uma
dinamica paradigmatica de abertura, com largas implica�6es nos
campos cfvico e polftico, permitindo a aproxima�ao de militantes
cat6licos com militantes nao cat6licos, encontra-se no projeto da
revista O Tempo e o Modo (1963-1967), lan�ada sob a iniciativa
de Antonio Al�ada Baptista (1927-2008) e que criou espa�o para
a afirma�ao e o reconhecimento de uma nova gera�ao de cat6licos
empenhados na transforma�ao da sociedade portu guesa.95
Foi entre os setores modernizadores da sociedade portuguesa,
os quais no campo socioecon6mico pugnavam pela necessidade de
desenvolvimento e por uma maior aproxima�ao a Europa, que a
partir de entao passou tambem a encontrar-se boa parte da crftica
e da oposi�ao polftica cat6licas ao salazarismo, num quadro muito
diversificado de protagonistas. Alguns desses protagonistas, na sua
maioria homens mas reunindo ja algumas mulheres, integrariam
no final da decada de 60 o projeto marcelista, fosse atraves de

Cf. Rosa Monteiro, A emergencia do feminismo de Estado em Portugal:
uma hist6ria da criafiiO da Comissao da CondifiiO Feminina (Lisboa: CIG, 2010).
93
Cf. Jose Barreto, «Os prim6rdios da lntersindical sob Marcelo Caetano»,
Analise Social, 105-106 (1990): 57-117; Jose Barreto, «Comunistas, cat6licos e os
sindicatos sob Salazar», Analise Social, 125-126 (1994): 287-317.
9
• Cf. Joao Alves da Cunha, Movimento de RenovaftiO da Arte Religiosa: os
anos de ouro da arquitetura religiosa em Portugal no Seculo XX (Lisboa: Univer
sidade Cat6lica Editora, 2015); Joao Lufs Marques, «A igreja na cidade, servi<;o e
acolhimento, arquitectura portuguesa, 1950-1975» (tese de doutoramento, Porto,
FAUP, 2017).
95
Cf. Nuno Estevao Ferreira, «O Tempo e o Modo: Revista de Pensamento
e Ac<;ao (1963-1967): repercussoes eclesiol6gicas de uma cultura de dialogo»,
Lusitania Sacra, 6 (1994): 129-294.
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uma via mais tecnocratica,96 fosse atraves de uma via mais politica
em torno da constitui�ao da chamada «ala liberal».97 A cria�ao da
SEDES - Associa�ao para o Desenvolvimento Econ6mico e Social,
em dezembro de 1970, constituiu um ponto de convergencia de
diversos setores ditos liberais no periodo do marcelismo, ainda que
com relativa autonomia estrategica,98 no interior da qual a presen�a
das elites cat6licas nao pode ser ignorada.
A necessidade de moderniza�ao da sociedade vai de par com
uma nova atitude cultural e pol.ftica, nitidamente distanciada dos
valores tradicionais do salazarismo («Deus, Patria, Fami'.lia») e da
pratica pol.ftica assente na censura, na repressao e na violencia da
guerra, que mobilizava cada vez mais jovens e recursos, na defesa
de um projeto imperial inexequivel e historicamente ultrapassado.
Neste sentido, o movimento estudantil constitui um bom obser
vat6rio para se analisar as transforma�oes em curso na sociedade
portuguesa aos mais variados n.fveis99 e para se detetar a emergencia
de novos setores cat6licos mais radicalizados na oposi�ao ao
Estado Novo, alguns dos quais pugnando ate pela via da revolu�ao
armada. 100 Numa simplificada grelha de classifica�ao dos diversos
tipos de protagonismo pol.ftico, pode dizer-se que aos cat6licos
«situacionistas», «oposicionistas» e «reformistas», acrescem agora
os «cat6licos da revolu�ao», a maioria sa.fdos do mesmo modelo de
cat6lico integral e de cat6lico social, a que nos referimos no infcio.
De facto, o prolongar da guerra colonial foi a outra grande
questao em torno da qual se definiriam os posicionamentos da
V. g. Alberico Afonso, FPA, a fabrica leccionada: aventuras dos tecnocat6licos no Ministerio das Corpora�6es (Porto: Profedi�6es, 2008).
97
Cf. Tiago Fernandes, Nem Dit:adura, Nem revolufao: a Ala Liberal e o
Marcelismo (1968-1974) (Lisboa: Assembleia da Republica, 2006). Acerca da
rela�ao com o catolicismo militante, af pode ler-se: «A forte presen�a do asso
ciativismo de tipo religioso, nomeadamente da AcftiO Cat6lica, e talvez, no que
se refere a esta variavel [associativa], o dado mais significativo na caracteriza�ao
dos deputados da Ala Liberal (44% na Ala Liberal; 4,5% nos Outros Deputados
[ . . . ] Alguns membros deste grupo consideravam a filia�ao nestas associa�oes
como uma experiencia essencial a sua forma�ao polftica» (Fernandes, Nem
Dit:adura, 60).
98
Cf. Jose Manuel Tavares Castilho, A Ideia de Europa no Marcelismo (1968-1974) (Lisboa: Assembleia da Republica, 2000), 148-153.
99
Cf. Miguel Cardina, A TradiftiO da Contest:af.io: Resistencia Estudantil em
Coimbra no Marcelismo (Coimbra: Angelus Novus, 2008).
10°
Cf. Joana Lopes, Entre as Brumas da Memoria. Os Cat6licos Portugueses e
a Dit:adura (Porto: Ambar, 2007).
96
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Igreja Cat6lica e dos seus diversos setores, 101 conduzindo, sobre
tudo a partir de 1965, a emergencia de um novo tipo de oposicio
nismo polftico, lutando abertamente pelo fim do regime do Estado
Novo e, se necessario, pugnando pelo seu derrube armado. De um
modo mais global, pode considerar-se que a «l6gica da contesta�ao
polftica», em nome da necessidade de um testemunho evangelico,
impos-se em varios setores do catolicismo portu gues, como uma
especie de nova tradic;ao polftica. 102 Ao analisar a falencia do marce
lismo enquanto projeto reformista, Fernando Rosas anota: «lgual
mente se alarga e extrema a contestac;ao dos cat6licos progressistas
tanto pelo testemunho individual de varios padres que, do pulpito,
denunciam a guerra colonial (como Felicidade Alves, paroco de
Belem, ou Mario de Oliveira, de Macieira de Lixa), como pelo
ativismo de varios nucleos, atraves da sua propaganda anticolonial
clandestina e ate do apoio da parte deles as a�6es armadas. E esse
ambiente exprime-se emblematicamente na cvigflia pela paz,, na
Capela do Rato, em Lisboa, entre 30 de dezembro de 1973 e 1 de
janeiro de 1974: uma ocupa<;ao do templo acompanhada de greve
de fome por parte dos presentes e de varias intervenc;6es contra a
guerra colonial. A PSP invadiria a capela para prender os pacifistas
cat6licos, sendo alguns deles (como Francisco Pereira de Moura)
posteriormente demitidos da fun<;ao publica.»103
Os apelos a paz, ao respeito pelos direitos humanos, ao direito
ao desenvolvimento e a independencia dos povos, a par da reafir
ma�ao do valor da liberdade polftica e da participa�ao cfvica,
afirmaram-se como novos t6picos da doutrina social da Igreja
capazes de contribuir para mudar parte da gramatica cat6lica na
sua rela<;ao com a sociedade e a polftica, o que teve particular
incidencia em Portugal. 104 Para tal muito contribuiu, obviamente, a
Sobre esta questao, veja-se o estudo dito explorat6rio mas muito bem
fundamentado de Nuno Estevao, «Os meios cat6licos portugueses perante a
guerra colonial: reconfi gura�oes da questao religiosa», Lusit:ania Sacra, 12 (2000):
221-265.
102 Utilizamos
aqui a no�ao de «inven�ao da tradi�ao», como sugestao para
uma investiga�ao de fondo a explorar e que permitir:i compreender melhor as
aproxima�oes feitas entre alguns setores do catolicismo europeu com o catoli
cismo latino-americano, em particular no periodo das ditaduras.
103
Fernando Rosas, «O marcelismo ou a falencia da poli'.tica de transi�ao no
Estado Novo», in Do Marcelismo ao Pim do lmperio, J. M. Brandao de Brito
(Lisboa: Cfrculo de Leitores, 1999), 15-100; cita�ao, p. 53.
104
Cf. «A questao da liberdade e a problematica da pluralidade no seio do
catolicismo portugues» (Fontes, 0 Catolicismo Portugues ... , 245).
101
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dinamica eclesial de renova<sao teol6gica e pastoral, proporcionada
e legitimada pela realiza�ao do II Concflio do Vaticano (1 962-1965) a escala da Igreja universal. 0 desenvolvimento de novas
formas de teologia polftica na Europa, mas tambem na America
Latina, acabariam tambem por ter impacte em diversos cfrculos do
catolicismo portugues, desde o final dos anos 60. 105

A Igreja e os cat61icos na revolu�ao
ou a transi�ao democratica
Este alargado processo de muta�ao, simultaneamente eclesial,
social e polftico, que genericamente podemos identificar na tran
si�ao para O ultimo quartel do seculo xx, no caso portugues tem
de ser historicamente avaliado em fun(iao das mudan(ias polfticas
suscitadas pela revolu�ao do 25 de Abril de 1974. Revolu(iao na
qual a grande maioria dos cat6licos participou ativa e decisiva
mente, em diversas frentes e com perspetivas frequentemente
contradit6rias, quando nao antag6nicas 106, e que veio inaugurar o
que foi designado pelos cientistas polfticos como uma «terceira
vaga» de democratiza<;ao no mundo. Esse envolvimento foi, de
al gum modo, preparado e guiado por uma nova orienta<;ao cat6lica
no pais, sob a lideran�a do cardeal Antonio Ribeiro (1928-1998),
patriarca de Lisboa desde 1971. Expressao de uma nova gera(iao,
formada nas fileiras da Ac(iao Cat6lica e devidamente articulada
com as orienta�6es pontificias do papa Paulo VI, o patriarca
Ribeiro exerceu o seu episcopado num tempo de grandes expecta
tivas, derivadas nao apenas do aggiomamento conciliar mas tambem
de profundas mudan<sas culturais a escala do mundo, sendo que
Acabam de ser reeditados varios textos do te6logo dominicano Bento
Domingos; textos que valem simultaneamente pela analise oferecida, assim
como pelo testemunho de um percurso pessoal: Frei Benta Domingos, 0. P.,
A Religiao dos Portugueses: Testemunhos do Tempo Presente, orgs. Antonio Marujo
e Maria J ulieta Mendes Dias (Lisboa: Cfrculo de Leitores; Temas e Debates,
2018).
106
A este prop6sito, ha que revisitar a bibliografia existente, nomeadamente:
Lufs Salgado de Matos, «A Igreja na revolu�ao em Portugal (1974-1982)», in
Jose Maria Branda.a de Brito, coord. 0 Pafs em RevoluftiO (Lisboa: Ed. Notfcias,
2001), 63-131; Maria Inacia Rezola, «Igreja, polftica e religiao», in Jose Medeiros
Ferreira, Portugal em Transe (1974-1985) , vol. 8, Historia de Portugal, dir. Jose
Mattoso (Lisboa: Cfrculo de Leitores, 1993), 260-271.
105
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o seu pensamento e a sua a�ao contribuiram para balizar defini
tivamente o campo cat6lico neste periodo de transi'iao polftica. 107
De facto, na base de varias das mudan'ias operadas na sociedade
portuguesa de entao, de modo informal ou organizado, encontra
-se a ac�ao de muitos militantes cat6licos, de diversas gera�6es,
no exerdcio da sua pr6pria cidadania, assim como algumas das
dinamicas eclesiais mais abertas e ousadas, antes e depois do 25 de
Abril, 1 08 no espa�o hist6rico de Portugal-imperio e em arti
cula�ao com quest6es cruciais suscitadas pela problematica da
missiona�ao,1 09 a par da emergencia de uma imprensa e de um
publicismo combativos. Foi o envolvimento e a participa�ao desses
cat6licos, das suas organiza�6es e de multiplas comunidades cristas
nos diversos movimentos sociais e polfticos emergentes,1 10 articu
lados com a evolu�ao doutrinal da Igreja no seu todo, de acordo
com uma maior ou menor organicidade, que permite identificar a
existencia de um decisivo contributo da Igreja e dos cat6licos nos
processos de transforma�ao do pai'.s, para o que, na perspetiva da
ciencia polftica, se considera um alargado processo de transi�ao
democratica, 111 e no qual o papel do catolicismo se evidenciou
como globalmente marcante. 112
A este proposito, ver Paulo Fontes, «D. Antonio Ribeiro e o seu tempo
(1928-1998)», in Interaf6es do Estado e das Igrejas: Instituif6es e Homens, orgs.
Antonio Matos Ferreira e Lufs Salgado de Matos (Lisboa: ICS, 2013), 201-239.
108 Sobre esta articula ao, e recolhendo um leque muito alargado de dina
c;
micas e de personalidades do mundo cat6lico, cf. Ferreira e Almeida, Religiao
e Cidadania.
109
A tftulo de exemplo, ver estudos publicados com o tftulo «Correntes
Cristas, polftica e missionac;ao nos seculos XIX e xx». nomeadamente: Duncan
Simpson, «The catholic church and the portuguese dictatorial regime: the case
of Paul VI' visit to Fatima», Lusitania Sacra, 19-20 (2007-2008); Pedro Aires
Oliveira, «Adrian Hastings e Portugal: Wiriyamu e outras polemicas», Lusitania
Sacra, 19-20 (2007-2008).
110 Existe uma vasta produ ao bibliografica sobre o tema, a que falta, no
(i
entanto, um estudo de sfntese. Ainda sob a forma de testemunhos, ver «Os
cat6licos e o 25 de Abril», Povos e Culturas, mim. Esp. (2014). Lisboa: Centro
de Estudos dos Povos e Culturas de Expressao Portuguesa.
111 Acerca das teorias da transi ao para a democracia muito tem sido escrito
(i
no ambito da ciencia polftica. A tftulo de exemplo, ver Bernardo Pires de Lima
e Tiago Moreira de Sa, «As teorias da transi�ao para a democracia e o caso
portugues», Relaf6es lntemacionais, 7 (2005), 127-144.
112
«A transic;ao democratica portuguesa, entendida na sua ace�ao mais vasta,
nao significou apenas a passagem de um regime autoritario para um regime
democratico, mas tambem, e porventura sobretudo, a transi�ao de uma inte
grac;ao ultramarina para uma integrac;ao europeia e, com ela, a passagem de um
nacionalismo que se pretendia multirracial e pluricontinental para um europe107
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Essa marea resultou, antes de mais, do facto de esse mesmo
catolicismo se apresentar como parte integrante da sociedade
portuguesa contemporanea, considerado nao apenas enquanto
o seu ancestral humus hist6rico e cultural, mas considerado e
observado no amago de sucessivas dinamicas de estrutura'iao,
desestrutura'iao e reestrutura'iao social e polftica, em questoes
tao importantes quanto as guerras em Africa, a descoloniza'iao, o
retorno dos expatriados, a emigra�ao, a valoriza�ao da democracia
pluralista, a adesao do pafs a Europa, entre outros; ao mesmo
tempo que assumia um papel direto nos processos de configu
ra'iao dos poderes em jogo na sociedade (do poder simb6lico ao
poder material), em domfnios tao distintos quanto a assistencia
religiosa nas for�as armadas, nas prisoes ou nos hospitais, a assis
tencia social em velhos e novos territ6rios urbanos, a educa'iao
moral e religiosa ou a forma�ao da juventude, 1 13 entre muitos
outros espa�os. Paralelamente, do ponto de vista institucional, a
Igreja Cat6lica evidenciou capacidade para renunciar a formas de
poder jurfdico-legal em areas tornadas anacr6nicas pelo pr6prio
processo de seculariza�ao da sociedade, como aconteceu em 1975
relativamente a questao da interdi�ao do div6rcio civil aos cida
daos casados canonicamente. 114 Noutros campos, as mudan<;as de
valores terao sido mais lentas, mas ainda assim efetivas. 115

fsmo regionalizador. Transitou-se, de facto, nao s6 de uma para outra forma de
Estado - de um Estado autoritario e centralizado, para um Estado democratico e
descentralizado, mas tambem de um para outro sistema de referencias externas do sistema ultramarino para o europeu. E este foi, certamente, o aspeto mais
decisivo da mudam;a ocorrida em Portugal, porque, enquanto a democracia fora
ja ensaiada anteriormente, o que nunca fora nem experimentado nem procurado
foi a total e definitiva descoloniza�ao» (Manuel Braga da Cruz, «A Igreja na
transi�ao democratica portuguesa», Lusit:a.nia Sacra, 8-9 (1996-1997), 519-536,
cita�ao, 519).
113 Cf. Paulo Fontes, «Educa�ao, religiao e laicidade em Portugal na epoca
contemporanea: o debate acerca da 'educa�ao religiosa' na escola publica», in
Joaquim Pintassilgo, coord. Religiao, Laicidade e EducaftiO em Portugal no Se
culo XX (Lisboa: lnstituto de Educa�ao da Universidade de Lisboa, 2013),
223-251.
114 Atraves de um Protocolo assinado entre a Santa Se e Estado portugues,
dois dos artigos da Concordata de 1940 foram reformulados, permitindo dora
vante aos casados canonicamente puderem livremente requerer o div6rcio junto
dos tribunais civis. Sobre as quest6es jurfdicas da Concordata de 1940, ver
Antonio Leite et al. A Concordat:a. de 1940: Portugal-Sant:a. Se (Lisboa: Edi�6es
Didaskalia, 1993).
115
Para uma visao sociol6gica e antropol6gica de algumas das grandes
mudan�as operadas no quadro da diversidade cultural e religiosa da sociedade
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Deste modo, o catolicismo manifesta, ainda que por vezes de
forma paradoxa!, a sua capacidade de contribuir para a defini�ao
de novos imaginarios sociais, suscitando horizontes de expetativa
e formas de realiza�ao humana, conformes aos valores da verdade,
da liberdade, da justi�a, do amor ou caridade e da paz; 116 aspirac;ao
manifestada de varias formas e socialmente acalentada por novas
situa�oes, tais como o fim da guerra, o infcio da descoloniza�ao, as
promessas de desenvolvimento e as novas formas de participa�ao
cfvico-polftica. Outra questao sera avaliar as formas de realiza�ao
ou concretiza�ao desse desiderato, para que a literatura da epoca
aponta.
Assim, e numa perspetiva de longa dura�ao, ao longo de todo
o seculo xx pode afirmar-se que o catolicismo portugues eviden
ciou uma enorme plasticidade, expressao afinal da sua pr6pria
capacidade de inscrever a sua presen�a na sociedade em geral e de
participar na defini�ao da modernidade no pafs.117 No entanto, s6 o
desenvolvimento de estudos setoriais permitira aquilatar o sentido
e a profundidade das mudan�as operadas. 1 18 De modo identico,
portuguesa, ver Teresa Lfbano Monteiro, «Fes, credos e religioes», in Jose
Mattoso, dir. Historia da vida privada em Portugal, ver Os Nossos Dias, coord.
Ana Nunes de Almeida (Lisboa: Circulo de Leitores; Temas e Debates, 2011),
278-307.
116 Estes os grandes valores que, desde o papa Joao XXIII, a Igreja Cat6lica
tornou seus, funcionando como uma especie de diapasao da doutrina social
cat6lica para aferir a sua rela�ao com o mundo moderno (cf. papa J oao XXIII,
Pacem in Terris (Lisboa: Uni.ao Grafica, 1963). A este prop6sito, ver tambem
Pontfficio Conselho Justi�a e Paz, Comp&dio da Doutrina Social da lgreja
(S. Joao do Estoril: Princfpia, 2005).
117 Caso contrario, incorrer-se-ia no erro epistemol6gico que Charles Taylor
denuncia como sendo a realiza�ao de «hist6rias de subtra�ao»: «Contra esse tipo
de hist6ria, argumentarei firmemente que a modernidade ocidental, incluindo a
sua secularidade, e o fruto de novas inven�oes, entendimentos pr6prios e praticas
relacionadas recentemente construfdas, e nao pode ser explicada em termos de
caracterfsticas perenes da vida humana» (cf. Taylor, A Era Secular. .. , 33).
118 Neste sentido, os estudos sociol6gicos podem oferecer-nos um bom
contributo. Numa publica�ao realizada a escala europeia, a investiga�ao sobre
Portugal conclui: «De 1974, date de l'instauration de la democratie, jusqu'a
aujourd'hui, les relations entre l'Eglise et l'Etat se sont complexifiees et, bien que
le Portugal reste un Etat lai:c, il n'existe pas de relation conflituelle avec l'Eglise
catholique. Bien au contraire, c'est la coexistance pacifique qui regne entre les
deux tant dans la sphere de l'education que dans la sante oii l'Eglise reste bien
presente. En ce qui concerne le systeme social, l'Etat est clairement dependant
de l'action de l'Eglise catholique. En outre, la plupart des portugais s'identifient
avec le catholicisme et la presence de l'Eglise catholique est assez importante
dans les medias. Quant a la nouvelle loi sur la liberte religieuse, approuvee par
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s6 uma analise de tipo comparativo permitira aferir qual o exato
papel desempenhado em Portugal pelo catolicismo nos processos
de seculariza�ao, de diversifica�ao cultural e religiosa, assim
como de abertura as dinamicas da modemidade, nomeadamente
no campo polftico e das rela�6es institucionais do Estado com
as Igrejas. Neste particular, a aprova�ao de uma Lei da liberdade
religiosa no pafs, a 22 de junho 2001, visando um enquadramento
polftico e institucional geral de grande abertura, na linha da afir
ma�ao da liberdade religiosa e da separa�ao do Estado das Igrejas,
seguida da posterior assinatura de uma nova Concordata entre
a Republica Portuguesa e a Santa Se, a 1 6 de maio de 2004119 processo a semelhan�a do qual, alias, outros acordos vieram a ser
estabelecidos com outras institui�oes religiosas120 -, constitui uma
singularidade no campo dos regimes polfticos que se revem na
laicidade do Estado e que vale a pena assinalar.
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