
Mais um português na Santa
Sé, mas país perde influência
Igreja Católica. Nomeação de Pedro Barbas Homem para um lugar de consultoria poderia
indiciar o aumento da importância de Portugal na Cúria Romana. Nada mais errado
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Dezasseis homens e uma mulher
integram a curta lista de portugue-
ses que desempenham funções em
organismos pontifícios, depois de
ontem Pedro Barbas Homem ter
sido nomeado consultor da Con-
gregação para a Educação Católica.
O que quer dizer que nem o núme-
ro é o que muitos responsáveis de-
sejariam nem o país tem a impor-
tância que já teve em outros tem-
pos, quando Portugal era um
império com importância na mis-
sionação católica.

O que se passa em alguns setores

importantes da Cúria Romana re-
vela precisamente a perda da im-
portância de Portugal e da língua
portuguesa. Em março, por exem-
plo, a Congregação para a Causa dos
Santos anunciou que deixaria de ter
o português como língua oficial.
Apesar dos perto de 90 processos de

canonização de portugueses (32) e
brasileiros (55) que ali correm, e

apesar dos protestos dos bispos bra-
sileiros e portugueses, para já a de-
cisão não voltou atrás.

Outro exemplo é que na secção
portuguesa da Rádio Vaticana se

passou de dois portugueses - um
dos quais responsável do progra-
ma nesta língua - para nenhum
quadro efetivo. Também o jornal
L'Osservatore ßomano deixou de ter
há muito um diretor de língua por-
tuguesa para a edição semanal na
mesma língua.

Periodicamente também se ve-
rificam problemas a nível das tra-
duções dos textos oficiais. Um dos

exemplos mais recentes e mais gra-
ves deu-se há quase três anos: na
Alegria do Evangelho, a sua primei-
ra exortação apostólica, o Papa
Francisco falava da "violação" da
mulher a propósito do aborto; em
português (e, neste caso, também
em italiano, francês e alemão) tal
referência deu lugar à "violência
sobre a mulher", alterando e des-
virtuando substancialmente a fra-
se do Papa.

"Não é fácil para os bispos terem

quem possa enviar para Roma",
disse ao DN um padre português
que trabalhou já em Roma. "O por-

tuguês ainda mantém alguma im-
portância por causa do Brasil",
acrescenta outro. Mas a falta de cle-
ro e o desejo de manter os melho-

Pedro Barbas Homemvai ser
consultor da Congregação
para a Educação Católica

res padres a trabalhar nas suas dio-
ceses leva os bispos a ver com reti-
cências a possibilidade de trabalho
em Roma.

Um outro eclesiástico conta que
enquanto o cardeal Saraiva Mar-
tins esteve na Congregação para a
Causa dos Santos insistia muito
com os bispos de Portugal para que
houvesse portugueses em Roma.
Os poucos resultados dessa insis-
tência permitiram que o número
de portugueses em instituições da

O padre Nuno Gonçalves
é o reitor da Universidade

Pontifícia Gregoriana

Santa Sé passasse de menos de
uma dezena para os atuais 17- ain-
da poucos, observam os vários co-
mentadores ouvidos pelo DN.

Portugueses em lugares de des-
taque são o chefe do protocolo do
Papa, José Bettencourt, padre luso-
-canadiano; o atual reitor da Uni-
versidade Pontifícia Gregoriana
(gerida pelos jesuítas, mas na qual

o Vaticano tem sempre uma pala-
vra a dizer) , padre Nuno Gonçal-
ves; e o número dois do cardeal Ra-

vasi no Conselho Pontifício para
Cultura, o bispo Carlos Azevedo,
que, enquanto historiador, tem
continuado a publicar trabalhos
de historiografia portuguesa (o úl-
timo dos quais é Estudos de Icono-
grafia Cristã) . No mesmo organis-
mo da Cultura, como conselheiro,
está o padre Tolentino Mendonça,
poeta e vice-reitor da Universida-
de Católica. Com as mesmas fun-
ções, mas nas Comunicações So-
ciais, está o bispo auxiliar de Lis-
boa, Nuno Brás. O conselheiro
eclesiástico da embaixada portu-
guesa junto da Santa Sé é o padre
Fernando Matos, de Vila Real.

O "tradutor" das catequeses do
Papa às quartas-feiras é Ferreira da
Costa, que trabalha na Secretaria
de Estado. Saturino Gomes, mem-
bro da Comissão de Liberdade Re-
ligiosa, é auditor do Tribunal da
Rota Romana, enquanto o tam-
bém poeta Mário Rui Oliveira está
no Tribunal da Assinatura Apostó-
lica, onde aprecia pedidos de nuli-
dade matrimonial. O padre Antó-
nio Manuel Saldanha, dos Açores,
está na Congregação para a Causa
dos Santos; José Caldas, reitor do

Colégio Pontifício Português, tra-
balha na Congregação para a Edu-
cação Católica; José Manuel Ribei-
ro, de Bragança, está na Congrega-
ção para o Culto Divino; e

Agostinho Borges, da diocese de
Vila Real, é o reitor da Igreja de San-
to António dos Portugueses, em
Roma, que integra a rede de insti-
tuições do Ministério dos Negócios
Estrangeiros. A única mulher, Lur-
des Correia Fernandes, faz parte do
Comité de Ciências Histórias do
Vaticano.

Alista completa-se com os car-
deais eméritos: Manuel Monteiro
de Castro teve uma passagem fu-
gaz pelo cardinalato; Saraiva Mar-
tins, além de ter acelerado alguns
processos de canonização pen-
dentes - nomeadamente o dos vi-
dentes de Fátima e de Nuno Álva-
res Pereira - ficou conhecido so-
bretudo pelas suas capacidades de



gestão na Universidade Urbania-
na, da qual foi reitor.
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CONSULTOR
CINCO ANOS

> Funções Pedro Barbas

Homem, professor universitário
na área do direito, foi nomeado
como consultor da Congregação
para a Educação Católica, da
Santa Sé. O também advogado,
jurisconsulto e árbitro desempe-
nhará estas funções por um pe-
ríodo de cinco anos, eventual-
mente renovável por mais um

quinquénio.

CARGOS

> Educação Barbas Homem, 56
anos, é também coordenador do

Centro de Investigação Teoria e

História do Direito e da Comissão
do Ensino Superior do Conselho
Nacional de Educação.

DAR PARECERES
> Atribuições Ser conselheiro,
como é o caso de alguns dos por-
tugueses a trabaLhar em organis-
mos do Vaticano, significa parti-
cipar na reunião plenária do or-

ganismo, de dois em dois anos,
e eventualmente ser chamado
a dar pareceres ou sugestões

sobre questões concretas.

DIPLOMACIA
> Perda de influência Depois de
durante décadas o atual cardeal

ManueL Monteiro de Castro ter

desempenhado as funções de
núncio (embaixador) do Vaticano

em vários países, não há neste
momento nenhum português na

carreira diplomática da Santa Sé.

Outro sinaL, concordam várias

pessoas ouvidas pelo DN, da

perda de importância em Roma
da Igreja CatóLica que faLa em

português.


