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Introdução
Provas e factos: elementos para uma cronologia
Ao perfazer 50 anos do Pró-memória de D. António Ferreira
Gomes a Salazar, que pôs em causa as bases do regime do Estado
Novo, vem, finalmente, à luz o volume de Provas. Fora reunido
e preparado para publicação pelo Bispo do Porto (1952-1982) e
conserva-se no Arquivo da Fundação Spes. Embora alguma matéria
documental tenha sido objecto de consulta de investigadores1,
importava cumprir o desiderato do Prelado, impedido de o levar
por diante, em virtude do enfraquecimento dos seus olhos, nos
últimos anos.
Ao atribuir o título de Provas a este conjunto de documentos,
o Bispo oferecia a relação entre o que narrava nas Cartas ao Papa
sobre o seu caso e os factos referidos nas fontes. Para quem se
sentia julgado havia provas em defesa da verdade. O subtítulo
deste trabalho fomos retirá-lo de um manuscrito que antecedia
um dos textos, como se verá.
Uma inserção dos factos em narração biográfica está feita na tese de doutoramento de FERREIRA, Manuel Pinho – A Igreja e o Estado Novo na obra de
D. António Ferreira Gomes. Porto: Fundação Spes, 2004. A consulta do Arquivo
da Pide e do Arquivo Oliveira Salazar, na Torre do Tombo, permitiu vários estudos:
BARRETO, José – O caso do Bispo do Porto em Arquivos do Estado. Notas de uma
investigação em curso. In Profecia e Liberdade em D. António Ferreira Gomes.
Actas do Simpósio, 30 Setembro – 2 Outubro 1998. Coimbra: Ajuda à Igreja que
sofre, 2000, p. 119-145; REIS, Bruno Cardoso – Portugal e a Santa Sé no sistema
internacional (1910-1970). Análise Social. 161 (2002) 1019-1059 (sobre D. António: 1046-1051); ID. – Salazar e o Vaticano. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais,
2006, p. 256-307; ALMEIDA, João Miguel – A oposição católica ao Estado Novo
(1958-1974). Lisboa: Nelson de Matos, 2008, p. 59-101.
1
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Personalidades tão controversas como D. António adquirem
mais rigorosa objectividade quando relemos os documentos das
várias partes em causa e nos obrigamos a uma análise mais rente
aos factos. Em evidente sublinhado desta perspectiva, reunimos
na presente introdução uma laboriosa e pesada cronologia. Esta
limita-se a enquadramento das fontes publicadas e recorta-se no
detalhe possibilitado pela investigação consultada.
Foi também para alargar a visão que acrescentamos, em
apêndice, um conjunto de correspondência bem elucidativa
das atitudes mentais do episcopado português, testemunho de
concepções do papel do bispo perante os fiéis e a sociedade e
expressão dos seus medos implícitos. As consequências políticas
das opções não pertencem apenas a um lado. O silêncio e a
neutralidade também têm consequências e assumem tantas vezes
sabor a conivência. Nem todos têm de ser profetas... mas a missão
espiritual da Igreja, se não andar unida à ética, estética e política,
será infiel ao Mestre Jesus Cristo.
A oscilação entre razões de ordem política e explicações
eclesiásticas para justificar o afastamento, remoção ou regresso
do Bispo do Porto revela quanto a interpretação é essencial
como chave para, verificados os mesmos factos, retirar deduções
díspares. Há um jogo entre agitação política e divisão religiosa,
entre questão de Governo e assunto de Igreja. O argumento da
desordem na diocese serve de disfarce para Salazar contentar
a independência vaticana. Ainda hoje os ângulos de visão são
diversos. Quem geriu o caso? A Sé Apostólica por pressão de
Salazar, actua entre resistência, assente na grandeza política da
fidelidade ao bem comum, e cedência, motivada pela pequena
política dos interesses a salvaguardar.
Não é importante publicar estes textos e esclarecer o real
desenrolar dos factos para dar razão a este ou àquele. Fundamental
é perceber, agora, como algumas questões permanecem no
centro do discernimento dos actuais pastores. Como respeitar a
diversidade de modos de responder aos problemas, sem perder
a unidade? Ontem como hoje, os problemas da Igreja requerem
aturada reflexão e ousadia, seja internamente, seja na sua relação
com a sociedade e suas organizações, incluindo o Estado.
6
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A distância do ocorrido já permite um juízo sereno para quem
queira questionar-se e ver, no espelho do tempo, as opções difíceis
de homens livres, sem mistificações ou culto da personalidade,
sem memórias refeitas ou construídas sacralizações.
É de pé, perante os factos e documentos, que importa encarar
os dados aqui lançados.

Cronologia2
1952-10-12 – Entrada de D. António Ferreira Gomes (AFG) na
Diocese do Porto
1954-01-24 – Carta da Comissão Central do Mov. Nac. Democrático
a AFG (Nos 40 anos, 195-200)
1954-01-25 – Marcha de silêncio na cidade do Porto, em solidariedade
com cristãos perseguidos nos países comunistas.3 Sentido da
«Marcha do Silêncio», In Endireitai as veredas do Senhor. Porto,
Figueirinhas, 1971, p.158-165.
1954-04-30 – Carta de AFG ao Prof. Ruy Luís Gomes, primeiro
signatário da Carta do Mov. Nac. Democrático (Publicada: Nos
40 anos, 201-206)
1955-01-06 – D, Florentino de Andrade e Silva é nomeado Bispo
auxiliar do Porto.
1955-01-15 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira, apresentando
projecto de textos de dois documentos solicitados pela
Conferência Episcopal.
2
Usei como material de apoio, além do Arquivo da Fundação Spes (AFS) e do
Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa (AHPL), as obras de Bruno Cardoso
Reis, citadas noutro lugar, e de António Teixeira Fernandes – Relações entre a
Igreja e o Estado. No Estado Novo e no após 25 de Abril de 1974. Porto: Edição
do Autor, 2001; ID. – Igreja e Estado à volta do contraditório Bispo do Porto.
Porto: Estratégias criativas, 2006. SER BISPO conciliar no exílio (1959-1969).
Porto: Fundação Spes, 2007.
3
CRUZ, Manuel Braga da – D. António, a crise da Hungria e suas repercussões
no catolicismo português, In D. ANTÓNIO Ferreira Gomes. Nos 40 anos da Carta
do Bispo do Porto a Salazar. Lisboa: Multinova, 1999, p. 111-117.
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1955-01-23/25 – Assembleia Plenária do Episcopado, nos Olivais.
Apresentação de esquema para Carta Pastoral sobre a condição
dos trabalhadores, redigido por AFG, (publicado neste volume).
Nomeado relator, AFG, com comissão constituída por Arcebispo
Primaz e Bispo de Vila Real, não aceitaria o encargo.4
1955-12-13/15 – Assembleia Plenária do Episcopado, nos Olivais.
1956-03 – Homilia de AFG na Sé do Porto: Pio XII e o Mundo Melhor,
com o título “A justiça e a liberdade fulcros da personalidade
humana”. In Endireitai, p. 131-142. Também em Antologia, vol.
1, 31-36.
1956-03-10 – Homilia na bênção da primeira pedra para o Bairro
social Pio XII, onde critica corporativismo. In Endireitai, p.145152. Também em Antologia, vol. 1, 37-41.
1956-04-30 – Carta de AFG à Presidente da Caritas (Fernanda Jardim)
(AHPL – Fundo Cardeal Cerejeira, cx.33,10).
1956-05-08 – Carta de AFG à Presidente da Caritas (AHPL
cx.33,10).
1956-05-17 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira, criticando Estatutos
da Caritas e a Presidente (AHPL cx.33,10).
1956-05-21 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG sobre a Caritas (AHPL
cx.33,10).
1956-06-01 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira sobre a Caritas
(AHPL cx.33,10).
1956-06-22 – Reunião dos Bispos em Fátima, no fim do retiro, com
abordagem da legalização da Caritas. AFG não se pronuncia.
1956-07-07 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira, com crítica à
Presidente, aos Estatutos, à situação jurídica da Caritas.
1956-08-21 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG, onde manifesta
descontentamento pela divulgação da posição sobre a Caritas
e consequente não reconhecimento da utilidade pública da
instituição.

Ver PINHO, Arnaldo de – Nos antecedentes da carta. Um projecto de Pastoral
colectiva que se pôs de parte?. In D. ANTÓNIO Ferreira Gomes: Nos 40 anos da
Carta do Bispo do Porto a Salazar. Lisboa: Multinova, 1998, p. 35-44.
4
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1956-08-24 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira, justificando posição
sobre caritas, com duras críticas à Presidente.
1956-08-29 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG, sublinhando o valor
da Caritas. Propõe reunião no Porto.
1956-09-01 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira, agradecendo carta
e propondo local de reunião.
1956-11-1 – Homilia de AFG: A Igreja Mártir (Publicada: Endireitai
p. 167-174.
1956-11-17 – Intervenção de AFG: A «Igreja do silêncio». (Publicada:
Endireitai p. 175-184.
1956-12-11/13 – Reunião da Assembleia Plenária do Episcopado,
nos Olivais, na qual se determina que a Caritas permaneça
organização laical, embora subordinada à Igreja indirectamente.
1956-12-16 – Carta de AFG ao Bispo de Coimbra, Presidente da
Comissão Episcopal dos Seminários, enviada a todos os Bispos,
com censura à instalação de aquecimento no Seminário de
Lamego.
1957-01-29 – Conferência de AFG, no Porto: A Igreja e o corporativismo. (Publicada: Endireitai, p. 191-204. Também em Lumen.
21 (1957) 126-134; Antologia, vol. 1, 43-56).
1957-03-26 – Conferência de AFG na I Semana de Estudos Rurais –
Fátima: A «miséria imerecida» do nosso mundo rural, (Publicada:
Endireitai, p.205-232. Também em Lumen. 21 (1957) 554-569;
Revista Cidade Nova 5ªsérie, n.3 (1957); e em Antologia, vol.
1, 57-77.
1957-03-31 – Conferência de AFG na III Semana de Estudos Sociais,
com abordagem do corporativismo.
1957-06-28 – Conferência de AFG: A Igreja e os problemas da
instrução e cultura em Portugal. (Publicada: Endireitai, p. 243278.Também em Antologia, vol. 3, p. 29-69).
1957-09-23 – A organização corporativa e a moral católica [Homilia,
23-9-57]. (Publicada: Endireitai p. 279-288. Também em
Antologia, vol. 1,83-91).
1957-12-17/19 – Assembleia Plenária do Episcopado, nos Olivais.
1958-02-25 – Conferência de AFG no CADC, de Coimbra: Economismo ou humanismo? (Publicada: Endireitai, p. 307-341. Também em Antologia, vol. 1, 93-120).
9
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1958-03-22 – Antelóquio. In A. SEDAS NUNES – Princípios de
Doutrina social. Lisboa: Ed. Logos, 1958, p. 7-13. 2ª edição
1961.
1958-05-19 – Carta de 28 dirigentes da A. Católica ao director do
Novidades. (Publicado: Nos 40 anos, 207-210).
1958-06 – Manifesto do Eng. Francisco Lino Neto “Considerações
dum católico sobre o período eleitoral”.
1958-06-04 – AFG parte para Barcelona, com Padres Artur Martins
da Silva e António dos Santos. Conferência no encerramento do
Congresso Luso-espanhol da UCIDT.
1958-06-07 – AFG vem de Barcelona a Lisboa para votar. Pernoita
no Seminário dos Olivais.
1958-06-08 – Eleições para Presidente da República. AFG vota em
Lisboa.
1958-06-09 – AFG regressa a Paris e dirige-se com companheiros para
Bruxelas. Participa na Conferência Internacional da UNIAPAC.
1958-06-21 – AFG regressa ao Porto.
1958-06-26 – Carta do Governador Civil do Porto, Dr. Elísio Pimenta,
a AFG, sobre organizações de assistência.
1958-07-01 – Reunião dos Bispos em Fátima. Concordam em: 1) não
enfeudar os católicos a qualquer partido político; 2) os bispos
não se devem lançar em actividades políticas: 3) o dever dos
bispos é formar cuidadosamente na doutrina adequada.
1958-07-08 – Carta de AFG ao Governador Civil do Porto, onde
doutrina sobre a função do Estado e da Igreja na assistência
social.
1958-07-13 – Envio de Pró-memória de AFG para uma conversa com
Salazar (pub. neste volume).
1958-07-27 – Carta de Salazar a AFG: acusa a recepção do Pró-memória, agradece o elenco das questões e solicita anúncio dos
dias disponíveis para a entrevista, depois da tomada de posse do
Presidente da República.
1958-07-28 – Carta a um bispo, para acompanhar o envio do Pró-Memória (Publicado FERNANDES – Relações, p.90-92).
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1958-08-02 – Carta do Cardeal Cerejeira ao Ministro do Interior,
Trigo de Negreiros, a pedir esclarecimentos acerca da actuação
da PIDE. Obtém resposta do Director da PIDE, Neves da Graça,
a 8-8, negando tortura e explicando o referido suicídio.
1958-08-06 – Carta de AFG a Salazar: comunica a intenção de ir a
Lisboa possivelmente dia 17. Espera receber indicações sobre
dia e hora.
1958-08-14 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG: lamenta a difusão
do Pro-memória.
1958-08-18 – Cerejeira telefona a Salazar a indagar se ainda recebe
AFG.
1958-09 – Inicia campanha da imprensa5.
1958-09 – Manuel Anselmo lança campanha ofensiva, com o
opúsculo Sobre a declaração de voto de Sua Ex.cia Rev.ma o
Senhor Bispo do Porto. Lisboa: Ed. Organizações, 1958. Joaquim
Faria (pseud. de João Oliveira, OP), responde com “Uma carta
vermelha do Senhor Bispo do Porto”. Opúsculo dactilografado
de 89 p. Manuel Anselmo responde em Réplica a um frade
pouco católico. Cadernos de Manuel Anselmo 1 (Set-Out. 1960)
fasc.5, p.382-416.6
1958-09-12 – Carta do Arc.-Bispo de Coimbra, Ernesto Sena Oliveira,
a AFG
1958-09-12 – Carta de AFG ao Arquitecto Artur Vieira de Andrade,
chefe da campanha de Humberto Delgado (pub. neste volume).
1959-09-16 – Carta do Arcebispo de Braga, D. António Bento
Martins Júnior a AFG, acusando recepção da carta ao Arquitecto
(FERNANDES – Igreja e Estado, p.23).
1958-09-18 – Ofício de Salazar para o Núncio, onde resume os
factos e pede esclarecimento definitivo sobre a evolução da
Acção católica como partido.
1958-09-28 – Jornal A Voz critica Bispo do Porto.
Ver estudo de MATOS. Luís Salgado de – A campanha de imprensa contra o
Bispo do Porto como instrumento político do Governo português (Setembro de
1958 – Outubro de 1959). Análise social. 34:150 (1999) 29-90.
6
FARIA, Joaquim de Oliveira, O.P – A carta de Dom António Ferreira Gomes a
Salazar e o meu apoio. Humanística e Teologia. 7 (1986) 199-212.
5
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1958-10-02 – Carta do Secretário de Estado do Vaticano, Card.
Tardini, ao Cardeal Cerejeira (AHPL), pedindo que contenha o
Governo e diga ao Bispo do Porto que a natureza delicada do
pró-memória devia implicar reserva.
1958-10-02 – Ofício da Secretaria de Estado para a Nunciatura,
relativo a carta do Ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE),
com referências ao conteúdo da carta do Bispo do Porto.
1958-10-09 – Nota do card. Tardini a AFG admoestando e escrever
a Salazar.
1958-10-11 – Jornal A Voz do Pastor critica a Action Française, ou
seja A Voz e Manuel Anselmo.
1958-10-15 – Solenes exéquias por Pio XII, em Lisboa, com todo
o Episcopado. AFG faz-se representar pelo Auxiliar. Os bispos
residenciais reúnem para analisar a situação. Concluem que “não
devem tomar nenhuma atitude política e que só AFG poderá
resolver a situação, com oportunas declarações.
1958-11 – AFG vai a Roma para oferecer a renúncia da diocese à Sé
Apostólica.
1958-11-04 – Coroação do Papa João XXIII.
1958-11-06 – Encontro de AFG com Cerejeira, no Colégio
Português.
1958-11-07 – Encontro com Mons Samoré, Cardeal Cerejeira e AFG
e depois com Cardeal Tardini, que recomenda a AFG que esteja
sempre em contacto com Patriarca de Lisboa.
1958-11-12 – AFG regressa ao Porto.
1958-11-14 – Carta de D. Sebastião Soares de Resende a AFG
(publicada FERNANDES – Igreja, 24-25).
1958-11-16 – Cardeal Cerejeira discursa no Pavilhão dos Desportos,
na Abertura do 25 aniversário da Acção católica e limita a
dimensão política do Movimento.
1958-11-17 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG (publicada neste
volume)
1958-11-29 – Cardeal Cerejeira pronuncia lição jubilar na
Universidade de Coimbra e contraria doutrinas com inspiração
marxista.
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1958-11-30 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG (publicada neste
volume).
1958-12-02 – Carta de AFG a Salazar (publicada neste volume).7
1958-12-05 – Cartão de Salazar a Mons. Costa Nunes, onde diz que
recebeu a “tal carta que para mim não vale nada”.
1958-12-06 – Salazar discursa e manifesta desgosto com ingratidão
da Igreja. Acusa os católicos de romper a “frente nacional”
(Discursos, vol. 5, 513-527).
1958-12-06 – Carta de Salazar ao Núncio, Fernando Cento, considerando que a carta de AFG não é verdadeira retratação (REIS,
1049).
1958-12-07 – Carta do Núncio para Salazar (AOS) referida por REIS
– Salazar, p.269).
1958-12-25 – Mensagem de Natal do Cardeal Cerejeira, com
doutrinação sobre o papel da Igreja e do Estado. (publicado
Lumen. 23 (1959) 51-52).
1959-01-06 – Carta de D. Florentino ao Núncio, informando sobre o
mal-estar da diocese (publicada FERNANDES – Relações, p.285287).
1959-01-13/16 – Assembleia Plenária do Episcopado, nos Olivais.
1959-01-18 – Carta Pastoral Colectiva do Episcopado, redigida por
Cerejeira para AFG poder assinar (publicada Lumen. 23 (1959).
1959-01-20 – D. Sebastião Soares de Resende publica no Diário de
Moçambique artigo que critica, de modo contundente, a política
ultramarina do Governo.
1959-01-27 – MNE reúne com Núncio para comunicar a posição do
Governo que considera o Bispo do Porto mentor das forças da
oposição.
1959-02 – Carta aberta ao Presidente do Conselho, de um grupo
de 43 católicos, encabeçado pelo P. Abel Varzim, sobre “As
relações entre a Igreja e o Estado e a liberdade dos católicos,
onde manifesta apoio à atitude do bispo do Porto (Publicado
FERNANDES – Relações, p. 116-123).
Sobre esta carta ver FERREIRA, Januário Torgal M. – A Retratação do “Prómemória”? In D. ANTÓNIO Ferreira Gomes. Nos 40 anos da Carta do Bispo do
Porto a Salazar. Lisboa: Multinova, 1998, p. 55-61.
7
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1959-02-03 – Encontro do Embaixador Vasco da Cunha com
secretário de Estado, em telegrama ao MNE (REIS – Salazar,
p.277).
1959-02-07 – Carta do Cardeal Tardini a AFG, pede que siga as
orientações do Cardeal Cerejeira e se a luta continuar a Santa Sé
“saberá cumprir”.
1959-02-11 – Carta do bispo de Beja ao Cardeal Cerejeira, agradecendo cópia enviada e reiterando unidade.
1959-02-12 – Resposta seca de AFG à Secretaria de Estado, acusando
apenas a recepção.
1959-02-20 – Carta de cardeal Tardini ao Cardeal Cerejeira, referindo
que a Pastoral colectiva não satisfaz o Governo e que o Embaixador
insiste na remoção. A Santa Sé não acolhe tais pedidos. Pede
ajuda para “scongiurare il verificarsi di contrasti”.
1959-02-23 – Encontro de Embaixador com Mons. Samoré, que não
aceita a remoção.
1959-03-01 – “Documento dos 45”. Carta a Salazar, com denúncia
das arbitrariedades do poder, sobretudo métodos repressivos da
PIDE. Os nomes em grande parte coincidem com carta aberta
referida acima (Pub. Nos 40 anos, p. 211-223).
1959-03-03 – Carta de Cardeal Tardini ao Cardeal Cerejeira, dando
conta da pressão do Embaixador em Roma. Anexa cópia de
memorando entregue (25-02-59), onde não aceita a remoção
(atendendo à dignidade dos Bispos e à estabilidade da sua missão)
e pede ajuda para “solução satisfatória”. Pergunta o que pensa
sobre a ausência prolongada da diocese, motivada por viagem
ao Brasil.
1959-03-05 – Carta do Vigário Geral do Patriarcado, D. Manuel
dos Santos Rocha, ao clero a limitar atitudes perante o poder
político.
1959-03-08 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira (Pub. neste volume).
1959-03-09 – Carta do Cardeal Cerejeira ao Cardeal Tardini, em
resposta às duas anteriores. Confessa não ver solução para o caso
com o Governo. Recusa solução do Brasil por inflamar apoios aí
existentes e sugere que o Bispo entregue ao Bispo Auxiliar alguns
14
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sectores do Governo da Diocese e se abstenha de doutrinação
com sentido político. Concorda na inconveniência da remoção.
Afirma que o Bispo do Porto «bien que très intelligent, manque
de prudence et de objectivité dans ses jugements et dans son
action; il a crée une situation délicate au prestige des autres
évêques ; il a agi d’une manière imprudente auprès de son clergé ;
en le divisant. Tout ceci á provoqué un cas, non seulement
politique, mais aussi ecclésiastique. Mais la remotion dans ce
moment, prendrait, devant l’opinion publique, plutôt un aspect
politique, dont le prestige de l’Église pourrait souffrir» (AHPL,
Fundo Cardeal Cerejeira). Em PS de 15-03, enquanto esperava
mala diplomática, manifesta surpresa pelos artigos de “a Voz”.
Duvida se o director do jornal não tenha recebido inspiração do
Ministério, dada a semelhança de declarações.
1959-03-12 – Falha intentona da Sé, comandada pela Junta Militar
Nacional.
1959-03-12/16 – Artigos injuriosos e caluniosos de “A Voz”, de
Agostinho Veloso, SI, reunidos em opúsculo intitulado “Direcção
perigosa”.
1959-03-18 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira queixando-se dos
artigos.
1959-03-20 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG, com anexo de nota a
publicar por “Novidades” (Pub. neste volume).
1959-03-23 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG, justificando a não
publicação da nota no “Novidades” (Pub. neste volume).
1959-03-26 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira (Pub. neste volume).
1959-03-27 – Carta do Cardeal Tardini ao Cardeal Cerejeira.
Agradece a carta de 9-3, manifesta preocupação com as notícias
da “pénible division des esprits”. Lamenta atitude de AFG e
pensa em Visita apostólica à Diocese e indica o nome de Costa
Nunes. Pede conselho.
1959-03-31 – Costa Nunes é recebido pelo Papa João XXIII e
encarregado da visita ao Porto.
1959-04 – Reunião de organismos agrários, onde AFG refere estar a
dizer à classe patronal e dirigentes o que já dissera à Assembleia
Episcopal.
15
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1959-04-05 – Cardeal Cerejeira doutrina sobre questões sociais no
encerramento da Semana de Estudos a Peregrinação da Acção
Católica (Lumen. 24 (1959) 255-263).
1959-04-07 – Carta do Cardeal Cerejeira a Tardini, regressado do
Congresso da A.C. em Fátima. Crê oportuna a visita. Tem receio
do barulho. A solução aparecerá como aconselhada por motivos
religiosos. Considera a escolha de Costa Nunes boa para ganhar
a confiança do Governo. A estima de Salazar é conhecida em
recente artigo.
1959-04-08 – Carta do Cardeal Cerejeira a Tardini. Pede desculpa
por voltar ao assunto, mas esclarece que o artigo de Costa Nunes
é anterior à agitação do caso e é assinado com o pseudónimo de
Aliquis.
1959-04-10 – Embaixador do Vaticano informa MNE que a persistência da diplomacia começa a produzir efeito.
1959-04-14 – Salazar envia ao Embaixador telegrama a desconfiar da
solução satisfatória da Santa Sé.
1959-04-23 – Carta de Costa Nunes a Salazar, a saudá-lo pelos 30
anos de Governo (AOS)
1959-04-23 – Carta de 26 padres da diocese de Lisboa (incluindo P.
Felicidade Alves) ao director de A Voz, Pedro Correia Marques, a
protestar contra o modo como tratou o Bispo do Porto.
1959-04-25 – Nova Circular do Vigário Geral do Patriarcado a
recomendar ao clero ausência de posições políticas (Pub.
FERNANDES – Relações, p. 138-139).
1959-04-27 – Cartão do cardeal Cerejeira a AFG, agradecendo
e envio do opúsculo “Orando com a Igreja mártir, e felicita
por continuar a afirmar-se a originalidade, a profundeza e a
actualidade do pensamento”, manifesta admiração e edificação
com o que lê o que vem de V. Ex.cia” (AFS, 1959, doc.7).
1959-04-28 – Arcebispo Primaz desagrava Salazar, por ocasião dos
70 anos, com discurso sacro-político de velho estilo.
1959-05-13 – Carta de Tardini ao Cardeal Cerejeira. Informa a
decisão da Congregação Consistorial, por Decreto de 29 de Abril
de visita apostólica, “com discreção e prudência”. Anexa texto
justificativo da visita. (AHPL)
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1959-05-16 – Ofício do Cardeal Tardini a informar AFG de que
chegando vozes de mal-estar na diocese e dado o silêncio
do Bispo, a Congregação Consistorial decidiu ordenar visita
apostólica à Diocese.
1959-05-17 – Inauguração do Monumento a Cristo-Rei.
1959-05-23 – Carta de AFG ao Episcopado Português (publicada
neste volume)
1959-05-25 – AFG escreve notas para visitador (publicadas neste
volume)
1959-05-30 – Carta de AFG a Salazar, escrita por Costa Nunes
(FERREIRA, 66) (publicada neste volume)
1959-06-10 – Carta do Bispo de Coimbra, Ernesto Sena de Oliveira,
a AFG (Pub. neste volume).
1959-06-11 – Carta da Bispo de Coimbra ao Cardeal Cerejeira sobre
a carta circular de AFG.
1959-06-14 – Carta do Bispo de Lamego, João da Silva Campos Neves,
a AFG (Pub. neste volume).
1959-06-15 – Costa Nunes é recebido por Salazar, de partida para
Roma dentro de dias. Encontro de Costa Nunes com Salazar,
relatado por Ele (AOS – REIS – Salazar, p.283).
1959-06-25 – Carta do Arcebispo de Évora, Manuel Trindade
Salgueiro, a AFG (Pub. neste volume).
1959– s.d. Carta de D. Domingos de Apresentação Fernandes, bispo
de Aveiro a AFG, com sinais de solidariedade (AOS)
1959-07-03 – Carta de AFG ao Bispo de Lamego, onde se defende de
não ter honrado a memória de D. Agostinho (Pub. neste volume).
1959-07-03 – Carta de AFG aos colegas do Episcopado Português
(Pub. neste volume).
1959-07-10 – Embaixador Vasco da Cunha informa Dr. Marcelo
Mathias, MNE, que Costa Nunes entregou a Tardini o relatório
da visita. Costa Nunes entrega cópia a Mons. Dell’Acqua e tenta
convencê-lo da sua solução: imediata exoneração.
1959-07-10 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG (Pub. neste volume).
1959-07-11 – Carta do Cardeal Cerejeira ao cardeal Tardini (AHPL,
cx 33).
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1959-07-16 – Carta de Costa Nunes ao Cardeal Cerejeira, na qual
informa ter entregue na S. Estado Vaticano resposta do Cardeal
Cerejeira à carta Circular. No Relatório sugeriu várias etapas
para o caso do Bispo do Porto, sendo a primeira a saída para
o estrangeiro, presumindo que o resultado final coincida com
os desejos do Governo, sem parecer imposição política, mas
necessidade de ordem ecclesiástica.
1959-07-19 – Carta do Bispo de Lamego ao Cardeal Cerejeira sobre
a carta circular de AFG.
1959-07-20 – Carta do Bispo de Coimbra ao Cardeal Cerejeira sobre
a circular de AFG.
1959-07-20 – Carta do Bispo da Guarda ao Cardeal Cerejeira sobre
a carta circular de AFG.
1959-07-21 – Carta do Bispo de Beja ao Cardeal Cerejeira sobre
carta circular de AFG
1959-07-21 – Cara do Arcebispo de Évora ao Cardeal Cerejeira sobre
carta circular de AFG.
1959-07-21 – Carta do Bispo de Macau ao Cardeal Cerejeira sobre a
carta circular de AFG.
1959-07-22 – Carta do Arcebispo de Braga ao Cardeal Cerejeira
sobre carta circular de AFG.
1959-07-22 – Carta de Costa Nunes a Cardeal Cerejeira, onde
manifesta que Paulo VI tem notícias “desencontradas”, que na S.
de Estado há um sector pouco afeiçoado às coisas portuguesas
que acredita nos partidários do Bispo do Porto. Pede intervenção
do Cardeal Cerejeira para retirar dúvidas ao Papa.
1959-07-23 Carta do Bispo de Bragança ao Cardeal Cerejeira sobre
a carta circular de AFG.
1959-07-23 – Carta do Bispo de Viseu ao Cardeal Cerejeira sobre
carta circular a AFG.
1959-07-23 – Carta do Bispo do Algarve ao Cardeal Cerejeira sobre
resposta deste à Carta circular de AFG.
1959-07-23 – Carta do Bispo de Bragança, D. Abílio Augusto Vaz das
Neves, a AFG, (AOS).
1959-07-24 – AFG sai do país para férias.
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1959-07-27 – Carta do Bispo auxiliar do Porto ao Cardeal Cerejeira
sobre a carta circular de AFG.
1959-07-28 – Carta do Bispo do Funchal ao Cardeal Cerejeira sobre
a carta circular de AFG.
1959-07-28 – Carta do Bispo de Vila Real ao Cardeal Cerejeira sobre
a carta circular de AFG.
1959-08-08 – Carta de D. Florentino ao Núncio Giovanni Panico,
com informações sobre a Diocese. Refere recolha do abaixoassinado (Pub. FERNANDES – Relações, p.289-290).
1959-08-09 – Carta do Cardeal Cerejeira ao Núncio, após conversa
no dia anterior. Menciona dois factos que ameaçam atear o
fogo: o conhecimento da Carta de AFG ao Episcopado e abaixoassinado que corre no Porto, pedindo o regresso do Bispo. Sugere
medidas, como chamar os promotores ao Bispo Auxiliar.
1959-08-19 – Carta de D. Rafael Maria de Assunção ao Bispo de
Leiria sobre a inclusa do nome de Deus na Constituição (Pub.
FERNANDES – Relações, 181-182).
1959-09-10 – Carta de D. Florentino ao Núncio informando sobre o
trajecto de AFG (FERNANDES – Relações, p.291).
1959-09-24 – MNE aproveita presença do Cardeal Ottaviani, de
passagem de uma visita ao Canadá, para o mover para a causa
contra o Bispo do Porto (REIS – Salazar, p.303; ALMEIDA, 9798).
1959-09-25 – Carta de D. Rafael a Mons. Costa Nunes, informando
que D. António deixou pedido a amigos para promover abaixoassinado em ordem ao seu regresso (Pub. FERNANDES –
Relações, p.183).
1959-10-01 – Embaixador no Vaticano encontra-se com Papa
João XXIII e sente dificuldades no modo de encarar o regime.
Manifesta que a Santa Sé não aceitará que o bispo seja detido na
fronteira.
1959-10-03 – Telegrama de Salazar a Embaixador no Vaticano, a
temer que AFG se apresente na fronteira.
1959-10-06 – Mons. Samoré informa Embaixador da nomeação do
Administrador Apostólico.
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1959-10-07 – Carta do Núncio a D. Florentino a informar da
nomeação para Administrador Apostólico, dando instruções de
firmeza impedindo manifestações contra a Santa Sé.
1959-10-08 – D. Florentino toma posse perante o Cabido.
1959-10-08 – MNE informa Embaixador de que AFG, localizado em
Madrid recebeu ordem para não regressar a Portugal.
1959-10-09 – João XXIII nomeia D. Florentino Andrade e Silva
administrador Apostólico da Diocese.
1959-10-18 AFG apresenta-se no posto fronteiriço de Valença, onde
lhe é recusada a entrada.
1959-10-18 – AFG fixa-se em Vigo.
1959-10-23 – Carta do Cardeal Arcebispo de Compostela a convidálo para ir para Santiago.
1959-10-25 – Telegrama do Embaixador no Vaticano ao MNE,
onde informa que Mons. Tardini lhe confessou que devia darse por muito satisfeito coma decisão sobre o caso do Bispo do
Porto. Também Papa nos cumprimentos de Natal manifesta ao
Embaixador descontentamento pelo andamento do caso.
1959-11 – AFG passa a residir em Santiago de Compostela, na Casa
de retiros da diocese.
1959-11-05 – Carta de AFG para D. Florentino, datada de Santiago,
na qual se insurge contra Costa Nunes, “por ter barbas, devia ter
honra”.
1959-11-07 – Recebe da Nunciatura de Madrid a informação de que
o Arcebispo de Valencia, D. Marcelino Olaechea y Loizaga, o
receberá.
1959-11-7/11 – Recebe a visita de Dr. Domingos de Pinho Brandão
em Santiago. Entrega-lhe 55.000 escudos recolhidos no Clero.
1959-11-12 – Carta de AFG (AHPL, Cx.33,5).
1959-11 – Viaja durante dois dias de Santiago para Valencia, acompanhado do P. Artur Martins da Silva, e habita na Residência sacerdotal de Calle Trinitarios, n.1.
1959-11-22 – Cata de AFG à mãe, de Valencia (AFS cx 1, doc.40).
1959-11-29 – Carta AFG ao Cardeal de Santiago de Compostela a
agradecer acolhimento (AFS caixa 1, doc.43).
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1959-12-07/11 – Recebe visita de Dr. Domingos de Pinho Brandão.
1960 – P. Urbano Duarte, do clero de Coimbra e João Bigotte
Chorão, criticam Manuel Anselmo na Revista Estudos. n. 390
(1960) 483-487.
1960 – Miguel Galvão Teles publica no Jornal da JUC de Lisboa,
artigo contra as investidas de Manuel Anselmo.
1960-01-03 – AFG aparece em público, na catedral de Valência, na
abertura do ano mariano.
1960-01-29 – Abaixo-assinado do Clero do Porto, de protesto contra
o Governo, com mais de 300 assinaturas. É entregue, após
recolha relâmpago, pelo Dr. Manuel Álvaro de Madureira, na
Nunciatura.
1960-04-17 – Carta de AFG ao Arcebispo de Santiago de Compostela
(AFS, caixa 1, doc.56).
1960-04-27 – AFG escreve de Valencia a sugerir temas para o
Concilio (Pub. em SER BISPO, p. 17-26).
1960-07-07 – Carta de AFG ao clero diocesano (AFS, caixa 1,
doc.61).
1960-08 – Passa férias na estância balnear de Panticosa (Alto Aragão),
no Hotel Continental
1960-09-09 – Carta da AFG ao Núncio Apostólico de Lisboa (AFS
caixa 1, doc.63).
1960-11-17 – Inicia, até 1963, uma série de 173 visitas pastorais na
diocese de Valencia.
1960-12-30 – Telegrama do Embaixador ao MNE, contando encontro
com o Papa sobre caso Bispo do Porto (REIS – Salazar, p. 304).
1960-12-31 – Carta de D. Moisés Alves de Pinho a AFG a felicitar
pela nomeação para a Comissão Preparatória do Concílio para
os Seminários e Universidades.
1961-08 – Passa férias de novo, na estância de Panticosa.
1962-07 – Passa férias nas termas de Baños de Montemayor (Cáceres),
hospedado no Gran Hotel.
Tentativas para AFG renunciar à Diocese
1962-10-17 – Encontro de AFG com Cerejeira, em Roma, onde este
propõe renúncia.
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1962-10-19 – Encontro com Núncio de Lisboa, Giovanni Panico, em
Roma, para propor renúncia.
1962-10-25 – Carta de AFG ao Núncio Apostólico em Lisboa, com
alegações (Pub. neste volume).
1962-10-30 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG, Roma, relativa ao
regresso a Portugal (Pub. neste volume).
1962-11-08 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira, Roma, sobre a
resolução do seu caso (Pub. neste volume).
1962-11-11 – Audiência de AFG com Cerejeira, que deixa relato da
conversa (AHPL, Fundo Cardeal Cerejeira, Cx 33, 3).
1962-11-14 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG, sobre declaração à
Secretaria de Estado de que o Episcopado não tinha queixa contra
Bispo do Porto (Pub. neste volume).
1962-11-23 – Apontamentos do Cardeal Cerejeira sobre conversa
com Arcebispo de Évora, relativa a consulta para encontro entre
Salazar e o Bispo do Porto (AHPL, Cx.33, 3).
1962-12-02 – Carta do Cardeal Cerejeira a AFG, respondendo às
alegações (Pub. neste volume).
1962-12-05 – Carta do General Humberto Delgado a AFG.
1962-12-07 – Ofício da S. Estado do Vaticano a agradecer cópia da
resposta às alegações.
1962-12-09 – Cartão de AFG ao Cardeal Cerejeira, agradecendo a
resposta às alegações, deixando para mais tarde a sua versão.
1962-12-10 – Franco Nogueira é recebido por Mons Furstenberg,
Núncio apostólico.
1962-12-13 – Carta de Salazar ao Dr. António Leite de Faria,
embaixador no Vaticano, com informações sobre o caso,
considerado questão religiosa (Ver NOGUEIRA, Franco –
Salazar, vol.5, p.445).
1963-01 – 1963-05 – AFG realiza 37 visitas a Valencia.
1063-03-09 – Carta de AFG ao General Humberto Delgado.
1963-04-08 – Carta de AFG ao Cardeal Cerejeira, como réplica à
resposta acerca das alegações (Pub. neste volume).
1963-05-08 – Cartão do Cardeal Cerejeira a AFG, na qual agradece
exposição e pontualizações (Pub. neste volume).
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1963-08-07 – AFG é recebido pelo Núncio Apostólico de Madrid, em
San Sebastian e este apresenta-lhe uma proposta: Disposizioni per
provvedere alla Diocesi di Porto (Pub. neste volume).
1963-08-08 – Carta de AFG ao Núncio de Espanha (AFS, caixa 1, doc.
96) (Pub. neste volume).
1963-08-30 – Carta de Paulo VI a AFG, entregue na Nunciatura em
Madrid (Pub. neste volume).
1963-09-10 – AFG encontra-se em Madrid com núncios de Portugal
e Espanha.
1963-09-11 – Carta de AFG ao Papa Paulo VI, não enviada.
1963-09-11 – Carta de AFG ao Núncio, informando adiar a resposta
ao Papa (Pub. neste volume).
1963-09-29 – 1963-12-04 – Participa na sessão conciliar.
1963-10-24 – Carta do Dr. Domingos de Pinho Brandão a AFG (Pub.
neste volume).
1963-11-01 – Texto para o Concílio sobre o Bispo e a administração
das Dioceses (Pub. SER BISPO, p. 27-36).
1963-11-03 – Carta de AFG a Mons. Samoré (Pub. neste volume).
1963-11-07 – Intervenção oral no II Concílio do Vaticano sobre os
Bispos (Pub. SER BISPO, p. 37-42).
1963-11-09 – Carta de AFG ao Papa Paulo VI, redigida com ajuda de
D. Rafael Gonzalez Moralejo (Pub. neste volume).
1963-11-20 – Intervenção oral no II Concílio do Vaticano sobre
Ecumenismo (Pub. SER BISPO, p. 43-47).
1963-11-25 – Carta de Mons Antonio Samoré a AFG (Pub. neste
volume).
1964-01-12 – Carta de AFG à Nunciatura de Lisboa comunicando
nova morada: 5302 Beuel / Putzchen Herz-Jesu Kloster -, perto
de Bonn.
1964-04-28 – Franco Nogueira chama Núncio Apostólico para abordar o caso do Bispo do Porto. Ao Governo só aparece como
solução a remoção e a Santa Sé não quer chegar a essa decisão
grave.
1964-11-10 – Intervenção oral sobre a Igreja no mundo contemporâneo (Pub. SER BISPO, p. 49-57)
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