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Assim, muitos que são atingidos pelos problemas mais graves 
do mundo atual, pela violência e intolerância, tornaram-se 

refugiados, tragicamente obrigados a abandonar as suas casas, 
expropriados da sua terra e da liberdade.

Papa Francisco,
discurso aos participantes no encontro promovido pelo Harvard 

World Model United Nations, 17 de Março de 2016

*

Também hoje assoma intensamente esta pergunta: Quem é o 
responsável pelo sangue destes irmãos e irmãs? Ninguém! Todos nós 
respondemos assim: não sou eu, não tenho nada a ver com isso; serão 

outros, eu não, certamente. […] A cultura do bem-estar, que nos 
leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos 

outros […]. Neste mundo da globalização, caímos na globalização 
da indiferença. Habituamo-nos ao sofrimento do outro, não nos diz 

respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa!

Papa Francisco,
Homilia da missa pelos refugiados náufragos no Mediterrâneo, 

Lampedusa, 8 de Julho de 2013
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C H E G A R  À  L I S TA , 
P R O C U R A N D O  U M A  P I S TA

Meu Deus, esta época é demasiado dura para gente frágil como 
eu. Sei igualmente que, a seguir a esta, outra era virá que será 

humanista. Gostava tanto de continuar a viver para transmitir na 
nova era toda a humanidade que guardo dentro de mim, apesar de 

tudo aquilo com que convivo diariamente.

Etty Hillesum, Diário 1941–1943, 20 de Julho de 1942

Em Setembro de 2006, uma notícia despertou-me a aten-
ção: em Roma, a historiadora e freira Grazia Loparco, 
da Universidade Pontifícia Auxilium, apresentou, num 

congresso, os resultados de uma investigação, segundo a qual, 
pelo menos, 4300 judeus da comunidade de Roma tinham sido 
acolhidos em 133 casas religiosas femininas enquanto durou a 
Segunda Guerra Mundial — e, sobretudo, durante os nove me-
ses da ocupação nazi da capital italiana, de Setembro de 1943 
a Junho de 1944.

Os números eram significativos. Nessa altura, havia em Roma 
475 casas religiosas femininas e 270 masculinas. Dessas 745 ca-
sas, Grazia Loparco tinha recolhido documentação referente a 
200 comunidades, entre as quais as 133 femininas referidas. Por 
outro lado, a comunidade judaica de Roma seria composta por 
umas 12 mil pessoas. Ou seja: um terço da comunidade foi aco-
lhida em mosteiros, conventos e institutos religiosos católicos.
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Na altura a trabalhar no Público, propus-me a escrever um tex-
to sobre o assunto referido pela irmã Loparco no congresso da 
Associação Italiana de Professores de História da Igreja. Além de 
coligir e revelar novos dados, a notícia ganhava redobrada impor-
tância no contexto da polémica (ou, pelo menos, da sua expressão 
mediática) acerca do papel do Papa Pio XII e da própria Igreja 
Católica perante o Holocausto.

Contava Grazia Loparco que tudo servira para esconder os 
judeus: sótãos, portas falsas, armários, arrecadações sob escadas, 
galerias subterrâneas ou antigas portas romanas. E explicava a frei-
ra-historiadora: «A Santa Sé encorajou o acolhimento dos judeus 
e a maioria das casas religiosas abriu as portas de par em par», o 
que levaria mesmo o governo fascista italiano do ditador Benito 
Mussolini a acusar o Vaticano de «ocultar judeus e desertores em 
nome de uma “mal-entendida caridade”».

Nas casas religiosas, a vida adaptou-se à nova situação, tanto nos 
ritmos horários como nos lugares (transformação de salas de aula 
diurnas em dormitórios nocturnos, por exemplo). Organizaram-se 
esquemas de vigilância 24 horas por dia, combinaram-se códigos: o 
toque de uma sineta, por exemplo, servia de aviso para que, perante 
um qualquer sinal de perigo, os judeus se escondessem. Criaram-
-se ocupações para os acolhidos «e nasceram muitas e belas amiza-
des». As identidades eram muitas vezes camufladas sob a de outras 
pessoas ou encobertas sob nomes alterados ou realidades falseadas: 
«Algumas mulheres vestiam-se de religiosas ou de postulantes [que 
se preparavam para freiras], outras fingiam ser doentes, educado-
ras ou pobres.» O que levou também a que muitos judeus apren-
dessem preces católicas e modos de estar na missa ou nas orações. 
«Foi uma entrada muito repentina num mundo totalmente alheio.»
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A irmã Loparco dizia ainda que houve algumas pressões sobre 
poucos judeus para que se convertessem, mas que, no geral, a fé 
hebraica foi respeitada: «Não se registaram baptismos forçados.» 
Alguns judeus pagaram a estadia, outros deram pequenos contri-
butos, outros foram acolhidos gratuitamente.

*  *  *

O que atrás fica escrito é quase a reprodução do pequeno tex-
to que publiquei a 20 de Setembro de 2006 no jornal Público1. E 
essa notícia levou-me a uma pergunta: será que no Colégio Pon-
tifício Português de Roma também foram acolhidos refugiados? 
E, se sim, será que entre eles houve judeus?

Não esperei muito até telefonar a D. Carlos Azevedo, his-
toriador e então bispo auxiliar de Lisboa, perguntando-lhe se a 
questão faria sentido. D. Carlos respondeu que não só fazia sen-
tido, como havia rumores e informações esparsas de alguns do-
cumentos guardados no Colégio que dariam conta da existência 
de refugiados. Foi a primeira vez que alguém me falou no nome 
do reitor do Colégio Português de Roma, em funções durante a 
Segunda Guerra Mundial: o padre Joaquim Carreira, leiriense 
nascido na pequena aldeia de Souto de Cima, freguesia da Ca-
ranguejeira, a 8 de Setembro de 1908, e que morreria em Roma, 
a 7 de Dezembro de 1981.

Comecei por procurar um pequeno livro sobre a história do 
Colégio que já antes tinha visto, escrito por Arnaldo Pinto Car-
doso. Ali se pode ler: «Nos meses da ocupação nazi de Roma [Se-
tembro de 1943 – 4 de Junho de 1944], multiplicaram-se os casos 
daqueles que procuraram refúgio no Colégio, e discretamente o 
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Reitor abrigou algumas dezenas de “refugiados”, salvando-lhes a 
vida. A partir de 1943, o dossier das cartas autógrafas constitui 
um espólio precioso daquele trágico período, de onde ressalta a 
singular hospitalidade do Reitor e a gratidão dos refugiados, que 
chegaram a mais de 40.»2

Fui trocando impressões com algumas pessoas sobre o que, 
e como, poderia ser feito para tentar averiguar os contornos da 
história. Contudo, só em Janeiro de 2009 uma nova coincidên-
cia me permitiu encontrar mais pistas: fui fazer uma entrevista 
ao padre Joaquim Carreira das Neves e, no seu gabinete de tra-
balho, reparei num livro: Monsenhor Joaquim Carreira — Após-
tolo do Bem, na Guerra e na Paz3. Perante a minha curiosidade, 
o franciscano biblista não só me esclareceu do que se tratava — 
uma biografia de um primo seu, escrita pelo sobrinho do bio-
grafado, também padre —, como também se disponibilizou para 
me emprestar o livro.

 Foi com alguma comoção que comecei a ler as referências do 
padre João Carreira Mónico, na biografia que faz do seu tio, aos 
refugiados que passaram pelo Colégio Português. No livro, o autor 
incluía, inclusivamente, a tradução de várias cartas enviadas por 
diversos refugiados ao seu protector no pós-guerra, agradecendo-
-lhe o auxílio.  Os factos e documentos registados pelo padre João 
Mónico confirmavam que havia matéria para ser contada num 
jornal: a história, apesar de registada em livro, não era conhecida 
do grande público e permanecia apenas no conhecimento de um 
número restrito de pessoas. Apesar de os restos mortais de Joa-
quim Carreira terem sido trasladados para Portugal em Dezem-
bro de 2000 e de, na ocasião, se ter falado, sobretudo em jornais 
regionais, de «centenas» ou mesmo «milhares» de judeus e outras 
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pessoas salvas pelo mesmo, percebia-se que a história incluía por-
menores a necessitar de clarificação.

Seria possível confirmar nomes judeus entre os refugiados? 
Quem seriam eles? E quantas pessoas, ao certo, teriam sido aco-
lhidas e escondidas no Colégio? As cartas reproduzidas pelo so-
brinho de Joaquim Carreira eram um espólio fundamental, mas 
poderia haver algo mais… E, sobretudo, havia que esclarecer: as 
alusões às «centenas» ou «milhares» de judeus, feitas na ocasião 
da trasladação, seriam exageradas ou teriam passado injustamen-
te ao lado da comunicação social e da opinião pública nacionais?

Tentei, então, perceber se, no Colégio Português, haveria do-
cumentação adicional. O reitor da altura, o padre José Cordeiro*, 
manifestou-se disponível para possibilitar o acesso ao arquivo. 
Entretanto, a sua nomeação como bispo de Bragança acabou por 
colocar nas mãos do actual reitor, o padre Fernando Caldas, a con-
tinuação da história. Paralelamente, numa ida a Fátima, em 30 
de Setembro de 2011, falei com o padre Luciano Cristino**, que 
também me mostrou alguma documentação do Arquivo do San-
tuário sobre o padre Joaquim Carreira.

Entre documentos, telefonemas e conversas, comecei a perce-
ber que haveria matéria para, pelo menos, procurar mais alguma 
coisa. Foi o que propus no Público, tendo recebido luz verde para 
continuar. E assim, no final de Fevereiro de 2012, estava em Roma 
à procura daquilo que poderia ser ou uma bela história ou uma 
grande frustração. No entanto, a primeira descoberta permitiu 

* Bispo de Bragança desde Julho de 2011.
** Luciano Cristino foi, desde 1976 até Novembro de 2013, director do Serviço de 

Estudos e Difusão do Santuário de Fátima, em cujo âmbito foi um dos principais res-
ponsáveis pela preparação da Documentação Crítica de Fátima.
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acalentar a esperança de que se poderia encontrar a pista de uma 
história com pormenores importantes ainda por desvendar: guar-
dado no arquivo do Colégio, estava o relatório do padre Joaquim 
Carreira relativo ao ano escolar 1943–44. Por razões desconhe-
cidas, o documento passara sempre ao lado de qualquer consulta. 
Ora, foi esse testemunho que acabou por se tornar a peça central 
da pesquisa: nele consta uma lista de 39 nomes de refugiados, e, 
entre os nomes registados, o padre Carreira identifica três deles 
como «judeus»4.

Ainda em Roma, a lista de nomes tornou-se o elemento essen-
cial para as pesquisas, os contactos com responsáveis e arquivistas 
da Comunidade Judaica, os arquivos e as instituições religiosas 
ou historiográficas. O primeiro objectivo foi tentar decifrar entre 
os nomes da lista se havia outros de origem judaica, para poder 
completar a resposta à primeira pergunta. A Internet permitiu 
descobrir mais rapidamente o rasto e as histórias de algumas das 
pessoas — também porque depressa me fui dando conta de que, 
no Colégio, se tinham refugiado personalidades relevantes na so-
ciedade romana da época e, por isso, mais facilmente detectáveis 
na Internet.

Os meses seguintes permitiram a recolha de informação sobre 
vários dos refugiados. Era uma forma de completar a documen-
tação já existente, mas continuava a faltar aquilo que poderia ser 
o mais importante: saber do rasto da família de três judeus que 
tinham estado durante breves semanas no Colégio. Apesar das 
muitas mensagens de correio electrónico sucessivamente envia-
das para diversos susceptíveis de fornecerem a informação dese-
jada, só a 27 de Novembro, quando a redacção da história já se 
aproximava do final e da data prevista para publicação, recebi a 
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mensagem que procurava: aparecia uma notícia sobre uma sobri-
nha de Elio Cittone, o mais novo dos três judeus registados no 
relatório de Joaquim Carreira. E, através dela, fiquei a saber que 
o seu tio estava vivo (e que assim continua, felizmente). Nesse 
mesmo dia, pude falar com Elio Cittone, que confirmou o seu 
refúgio no Colégio Português.

Faltava uma pista, sobre um segundo ragazzo, também apresen-
tado como estudante: Luigi Priolo era filho do primeiro sindaco de 
Reggio Calabria logo após a libertação da cidade pelos Aliados, o 
advogado e líder socialista local, Antonio Priolo — que viria a ser 
mais tarde deputado e membro de um dos Governos presididos 
por Alcide De Gasperi. Apesar de parecer que seria fácil encon-
trar o rasto de alguém com tal presença na vida pública italiana, 
nada consegui descobrir a tempo da publicação do artigo no Pú-
blico, a 23 de Dezembro de 2012.

O desvendar deste segundo capítulo viria mais tarde. Ao prepa-
rar o trabalho, ainda em 2012, contactara com Avraham Milgram, 
investigador do Yad Vashem, para perceber — e poder explicar no 
artigo — o processo que leva o Centro para a Memória do Holo-
causto a declarar alguém como «Justo entre as Nações», o título 
já atribuído aos portugueses Aristides Sousa Mendes, Sampayo 
Garrido e Brito Mendes. Uma vez publicado o texto, enviei-o ao 
investigador, que mo solicitara, acompanhado dos contactos de 
Elio Cittone.

Quase dois anos depois, a 4 de Setembro de 2014, o Depar-
tamento dos Justos do Yad Vashem tomou a decisão de declarar 
o padre Carreira como «Justo entre as Nações», fundamentando 
a decisão no testemunho de Elio Cittone. A respectiva medalha 
e certificado foram entregues à família, numa comovente cerimó-
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nia na Sinagoga de Lisboa, a 15 de Abril de 2015, Dia em Me-
mória dos Mártires e Heróis do Holocausto.

Foi depois de conhecer a decisão do Yad Vashem que retomei 
as diligências para tentar encontrar o rasto de Luigi Priolo. Na 
diocese de Reggio Calabria, cheguei a um padre que conhecia a 
história da família e que, depois de ter encontrado os contactos 
do filho do sindaco, lhe telefonara para Roma, e me deu os seus 
contactos. Após algumas conversas iniciais por telefone, pude co-
nhecer pessoalmente Luigi Priolo e a esposa em Outubro de 2015, 
três dias antes de assinalarem o aniversário de matrimónio — ou 
seja, 54 anos depois de uma celebração que tinha sido presidida 
pelo padre Carreira. Dessa vez, e por eu já estar fora do Públi-
co, a Notícias Magazine interessou-se pelo tema, permitindo-me 
publicar o segundo capítulo da história de Joaquim Carreira e os 
refugiados do Colégio Português de Roma5. Ao preparar o texto 
para a revista, cruzei-me ainda com um depoimento que trouxe 
mais um dado importante e, até então, apenas intuído em algumas 
memórias pessoais: Maria da Conceição Primitivo, que se cor-
respondeu com o padre Joaquim Carreira nos últimos meses da 
vida do antigo reitor, recordava uma conversa que tivera com ele, 
no Verão de 1981, em que o padre Carreira lhe contara que, além 
dos refugiados que tinha acolhido no Colégio, levara ainda mais 
um grande grupo de mulheres e crianças para três casas religiosas.

*  *  *

A história fechava-se, enfim, deixando novas pistas por desco-
brir e outros pormenores e histórias que ainda poderão ser desven-
dadas — nomeadamente, saber se seria possível descobrir algum 
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rasto das mulheres e crianças a quem o padre Carreira também 
salvou a vida, escondendo-as em três casas religiosas, como se verá 
no capítulo 3. Porém, o essencial dos gestos de Joaquim Carreira 
naqueles meses de 1943–1944, no meio de uma «situação excep-
cional», como o próprio começa por designar no relatório, creio 
que fica aqui contado.

Pareceu-me importante dar a conhecer ao leitor todos estes 
pormenores, porque revelam a multiplicidade de pessoas que aju-
daram a deslindar uma meada complexa e, à partida, aparente-
mente impenetrável. Sem a ajuda preciosa de muitas pessoas, não 
teria sido possível chegar onde cheguei — fosse pela documen-
tação, pela sugestão ou pelo esclarecimento. No local adequado 
ficam registados esses nomes, mas quero também aqui exprimir 
a minha profunda gratidão a todas essas pessoas.

Também me pareceu importante dar a conhecer estes detalhes 
porque eles se cruzam com outra questão importante: a iniciativa 
individual de Joaquim Carreira no acolhimento dos refugiados é 
notória nas poucas referências que ele faz ao assunto. As portas 
do Colégio Português de Roma abriram-se também, no entanto, 
à semelhança do que aconteceu com muitas outras casas religiosas, 
por sugestão ou mesmo a pedido de várias instâncias do Vaticano 
ou do próprio Papa Pio XII, como adiante se verá.

O debate acerca da acção do Papa Pacelli perante o Holocaus-
to, que vem, sobretudo, desde a década de 1960, deveria centrar-se 
mais na discussão sobre as diferentes respostas que foram dadas. 
Porque quanto a saber se o Papa e o Vaticano tiveram ou não várias 
atitudes concretas em defesa de pessoas perseguidas, já não pode 
haver muitas dúvidas. Basta ler as muitas obras publicadas sobre 
o assunto, que fornecem uma multiplicidade de dados e contam 
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centenas de episódios concretos (quem pretender aprofundar o as-
sunto, encontrará, no final do livro, uma bibliografia onde se regis-
tam algumas das obras importantes para o compreender).

Os dois últimos capítulos — centrados no papel do Papa Pa-
celli e do Vaticano durante a Segunda Guerra e na história das 
relações entre catolicismo e judaísmo ao longo dos dois últimos 
milénios — procuram explicar precisamente aquele que é um dos 
contextos essenciais da história do padre Carreira. Aí, tento regis-
tar os dados e os argumentos essenciais do debate, para que cada 
pessoa possa julgar por si as questões mais importantes que aqui 
se colocam. Não sendo esse o tema central deste livro, pareceu-
-me, mesmo assim, que seria importante apresentar elementos 
que permitissem reflectir sobre uma questão complexa, que, julgo, 
não pode ser arrumada de modo simplista, numa crítica tremen-
damente injusta ou numa apologética insensata.

Antes disso, os três primeiros capítulos contam o que se pas-
sou no Colégio Português durante os meses da ocupação nazi de 
Roma, descrevendo também os traços essenciais da biografia de 
Joaquim Carreira.

No final, encontram-se três apêndices, o primeiro dos quais é 
a tradução completa do relatório que possibilitou chegar a esta 
história. A sua leitura, por si só, permite compreender algumas 
das razões que levaram Joaquim Carreira a tomar as decisões que 
tomou. Ao mesmo tempo, o documento descreve as dificuldades 
criadas pela guerra e pela ocupação, entre Setembro de 1943 e 
Junho de 1944. A normalidade do quotidiano que, apesar desses 
apertos, foi possível manter, é um dos tons do documento.

Além de uma breve cronologia da vida do padre Carreira, que 
pretende situar rapidamente as datas essenciais da sua história, 
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refiro ainda, nos seus traços essenciais, quem são os outros três 
portugueses já declarados «Justos entre as Nações», sobretudo 
a partir dos dados que o próprio Yad Vashem deles apresenta. 
Cabe aqui referir que um deles — José Brito Mendes, operário 
português, casado com uma mulher francesa e residente em França, 
que salvou uma menina judia — é recenseado pelo Yad Vashem 
como francês, embora a sua nacionalidade seja portuguesa.

*  *  *

Lendo muitas das coisas que o padre Joaquim Carreira escre-
veu, e nas quais se exprimia, nomeadamente, sobre a experiência 
cristã ou a sua visão do mundo, percebemos nelas o reflexo de al-
guém formado muito antes do Concílio Vaticano II, que olhava 
com cepticismo para muitas mudanças na Igreja Católica e no 
modo de viver a fé. Algumas das suas observações podem até ser 
tomadas como dando uma importância central a questões secun-
dárias — o tratamento dos padres, a forma como vestem, etc. —, 
que não são, de todo, o essencial do cristianismo. Mas era esse o 
espírito com que ele aprendeu as coisas. 

Aquilo que Joaquim Carreira faz, no entanto, revela que, 
para ele, a fé cristã deve ser traduzida em dimensões como a 
hospitalidade e a atenção às «misérias, dores e tragédias» surgidas 
em consequência da guerra. Por isso, não mediu os riscos que 
ele e os alunos do Colégio corriam, como ele próprio escreveu 
no relatório. Antes, pensou que, ao tomar tais decisões, estaria a 
transmitir aos jovens padres essa dimensão essencial do evangelho 
cristão, de forma eficaz. Além disso, o padre Carreira olhava os 
refugiados como pessoas que também tinham ajudado os padres 
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na sua formação, apesar de proveniências diversas e, porventura, 
de algumas ideias menos bem vistas pelo catolicismo daquela 
época. O seu arreigado espírito franciscano, que se concretizava 
numa vida despojada, confirmava onde estava, para ele, o centro 
do Evangelho que se propôs a anunciar e viver.

Quando, hoje, tantos governos europeus traem a herança do 
processo de unidade europeia e, com isso, contribuem para o au-
mento da xenofobia, do racismo e da intolerância em relação aos 
mais vulneráveis (precisamente, algumas das causas principais que 
levaram ao eclodir das duas guerras mundiais), o testemunho do 
padre Carreira é extraordinário. Como Etty Hillesum, Joaquim 
Carreira foi alguém que, reconhecendo a sua fragilidade, soube 
ver que outra era viria, mais humanista, e foi alguém cujo pro-
fundo desejo era transmitir a essa nova era toda a humanidade 
que guardava dentro de si e que foi capaz de exteriorizar, durante 
aqueles meses de 1943–1944.

Por isso, é profunda a minha gratidão por me ter cruzado com 
a história deste homem, deste cristão e deste padre.

Lisboa, 15 de Abril de 2016,
dia em Memória dos Mártires e Heróis do Holocausto; 

1.º aniversário da entrega da medalha póstuma 
de «Justo» ao padre Joaquim Carreira
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1

« C O N C E D I  A S I L O  E  H O S P I TA L I D A D E 
A  P E S S O A S  P E R S E G U I D A S »

A  l i s t A  d o  p A d r e  C A r r e i r A  C o n t r A 
A s  « l e i s  i n j u s t A s  e  d e s u m A n A s »

Tanto das janelas ou do terraço do Colégio, avistava-se, a 
200 metros, a robustez circular do Castelo de Sant’Angelo, 
que fora sepulcro de Adriano, palácio de papas e prisão, 

antes de se tornar museu. No entanto, naqueles meses de 1943– 
–1944, os refugiados que viviam no Pontifício Colégio Português*, 
a escassos cinco minutos a pé da praça de São Pedro, só raramen-
te podiam espreitar as águas do Tibre ou o castelo. Limitavam-se 
a passear nos corredores, a rezar na capela, a ler, comer e dormir. 
Por vezes, havia pequenas escapadelas ao terraço.

Essa é, pelo menos, a descrição de um dos 40 refugiados aco-
lhidos na casa pela generosidade do reitor, o padre português 
Joaquim Carreira, nos meses da ocupação de Roma pelos nazis, 

* Adopto aqui a tradução literal do nome do Colégio em italiano (Pontificio Col-
legio Portoghese), entretanto vulgarizada em Portugal, embora a considere menos na-
tural do que dizer Colégio Pontifício Português; por isso, optarei, na maior parte das 
vezes, por escrever Colégio Português ou, simplesmente, Colégio. 
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entre Setembro de 1943 e Junho de 1944. «Os dias eram lon-
gos», escreve o médico Giuseppe Caronìa, reitor da Univer-
sidade de Roma e dirigente do Partido Popular/Democracia 
Cristã6. Caronìa foi um dos hóspedes inesperados do Colégio. 
Mas houve outros, incluindo médicos famosos, judeus, antifas-
cistas e diplomatas.

Apesar da monotonia, os refugiados que passaram pelo Colégio 
durante aqueles meses não esqueceram a generosidade do padre 
Joaquim Carreira. Após a libertação da cidade, vários deles escre-
veram a agradecer o acolhimento que lhes permitiu salvar a vida.

«Era muito gentil», recorda o judeu italiano Elio Cittone, 
acerca do padre Carreira, em declarações ao autor, via chamada 
telefónica7. Elio tinha quase 16 anos quando, durante cerca de 
mês e meio, esteve no Colégio, em companhia do tio. «Nunca 
mais o vi», acrescenta, referindo-se ao reitor português. «Mas 
estou-lhe muito grato e recordo sempre o facto de ele me ter 
salvo a vida.»

Foi o depoimento de Elio Cittone, nascido a 15 de Dezembro 
de 1927, que levou Joaquim Carreira a ser declarado «Justo entre 
as Nações». Em Setembro de 2014, o padre nascido em Leiria 
tornou-se o quarto português a receber o título outorgado pelo Yad 
Vashem (o instituto para a memória do Holocausto, de Jerusalém) 
a quem arriscou a vida para salvar judeus durante o Holocausto. 
Os outros são Aristides de Sousa Mendes, o cônsul em Bordéus 
que, desobedecendo às ordens de Salazar, atribuiu vistos a mais 
de 10 mil judeus que fugiam dos nazis; Carlos Sampayo Garri-
do, embaixador de Portugal na Hungria, que salvou um milhar 
de judeus, ao atribuir-lhes documentação portuguesa e colocá-los 
a salvo em casas da embaixada; e José Brito Mendes, operário 
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português casado com uma francesa e residente em França, que 
salvou uma menina, filha de judeus.*

O certificado e a medalha do título de «Justo entre as Nações» 
foram entregues, em Abril de 2015, à família de Joaquim Carrei-
ra, durante uma cerimónia na Sinagoga Shaaré Tikvá** de Lisboa; 
a atribuição do título foi objecto do voto de louvor 269/XII, vota-
do pela Assembleia da República a 16 de Abril de 2015. E, a 1 de 
Novembro de 2015, a freguesia da Caranguejeira prestou homena-
gem ao padre ali nascido: no seu túmulo, foi descerrada uma placa 
que reproduz a medalha do Memorial do Holocausto de Jerusalém.

A decisão do Yad Vashem fundamenta-se no testemunho de 
Elio Cittone. Sete décadas depois dos factos, ele foi o único dos 
judeus salvos por Joaquim Carreira a quem foi possível chegar. 
Porém, quer num dos relatórios do padre português, quer através 
de vários testemunhos adicionais, há relatos de outros judeus e re-
fugiados salvos pelo padre português. No total, Joaquim Carreira 
pode ter ajudado mais de uma centena de pessoas: meia centena 
no Colégio Português, que ele dirigia, e um número indetermina-
do, embora provavelmente bem superior ao primeiro, de mulheres 
e crianças que levou para três casas religiosas de Roma.***

A  h o s p i t A l i d A d e  n A  b A s e  d A  C A r i d A d e  C r i s t ã

O padre Carreira assumira, em 1940, o cargo de vice-reitor do 
Colégio Português, em Roma. Nessa casa, ainda hoje ficam alojados 

* Sobre as histórias dos outros «Justos» portugueses, ver apêndice 2.
** Em hebraico, o nome significa «Portas da Esperança».
*** Ver capítulo 3.
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os padres portugueses que estudam na capital italiana. Em 1941, 
com a morte do reitor, monsenhor Manuel Pereira Vilar, passaria 
a desempenhar o cargo de reitor interino.

Joaquim Carreira não tinha ido para Roma muito satisfeito. 
O sobrinho, o também padre João Mónico, conta, na biografia 
que escreveu sobre o tio, que este, de início, não aceitou a ideia 
da partida. Obedeceu aos superiores, contudo, chegando à capital 
italiana a 4 de Maio de 1940, com 31 anos.8

«A situação excepcional criada durante a ocupação alemã de 
Roma não podia não fazer sentir a sua influência também na vida» 
do Colégio Português, escreve ele num relatório sobre a vida da 
instituição, no ano lectivo de 1943–1944. O documento perma-
necera guardado no arquivo do Colégio e desconhecido da his-
toriografia.9

Pelo Colégio, durante os meses da ocupação de Roma pelas 
tropas nazis (entre Setembro de 1943 e Junho de 1944), pas-
saram, pelo menos, 40 pessoas, conforme o próprio padre Car-
reira escreve no relatório referido — no qual regista 39 nomes 
de fugitivos. Porém, um dos refugiados refere 50 pessoas e ou-
tro fala em 42. Luigi Priolo, um dos que estiveram no Colégio 
e ainda vivos no início de 2016, acrescenta um nome concreto 
à lista do padre Carreira. Como nem todos estiveram ao mes-
mo tempo no Colégio, e tendo em conta a divergência destes 
dados, será difícil ter certezas sobre o número exacto. Contu-
do, parece provável que tenham sido cerca de meia centena, in-
cluindo vários judeus.

 «Pela graça do céu e certamente também em parte pela gran-
díssima prudência mantida mesmo nos pormenores, o nosso co-
légio ficou isento de visitas inoportunas e de surpresas da polícia, 
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como se verificou no Colégio Pio Lombardo, no Instituto Ponti-
fício Oriental e na Basílica de São Paulo Fora de Muros», escreve 
o padre português no relatório do ano lectivo de 1943–44. A re-
ferência tem que ver com a possibilidade de os alemães visitarem 
instalações consideradas território do Vaticano.

Nessa altura, os edifícios da Santa Sé tinham afixados à por-
ta dois avisos, em italiano e alemão. Assinados pelo comandante 
alemão em Roma, o general Reiner Stahel, os cartazes liam: «Este 
edifício tem fins religiosos e está sob alçada do Estado da Cida-
de do Vaticano. São interditas quaisquer buscas ou apreensões.» 
Apesar disso, como o próprio padre Carreira notava no relatório, 
muitas eram as casas religiosas invadidas, à procura de refugiados. 
E o próprio Colégio Português foi objecto de uma busca, feliz-
mente sem consequências para os refugiados.

A ocupação de Roma pelos alemães, concretizada entre 9 e 11 
de Setembro de 1943, sucedeu a um «ligeiro bombardeamento de 
artilharia». Na sequência de vários desastres militares, numa reu-
nião a 24 de Julho de 1943, o Grande Conselho Fascista pediu a 
Mussolini que abandonasse a guerra, coisa que o Duce não aceitou. 
Uma moção votada no conselho derrotou Mussolini, que acabou 
por apresentar demissão ao rei Victor Manuel III e foi preso logo 
a seguir. Na sequência desse episódio, e já com os Aliados a inva-
direm Itália, os alemães ocuparam militarmente Roma.10

A ocupação de Roma deixou Joaquim Carreira com «alguma 
apreensão pela segurança das pessoas», mas não houve problemas. 
Nessa altura, as condições de vida eram ainda «quase normais», 
descreve ele no relatório11.

Nos primeiros dois meses, não houve grandes mudanças, mas 
começaram a sentir-se com a chegada dos refugiados, sobretudo 
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a partir de finais de Outubro. Estes foram afluindo ao Colégio 
após o início da ocupação nazi de Roma, nos últimos meses de 
1943, depois de os Aliados terem ocupado várias zonas de Itália. 
Na cidade, começa a notar-se a rarefacção e posterior completa 
suspensão de meios de transporte, com a promulgação de várias 
ordens de polícia, o início da requisição de pessoas para trabalhar 
e a «caça aos hebreus», como diz o padre Carreira12.

Foi neste contexto que as casas religiosas  foram procuradas 
como abrigo, incluindo de judeus. Mais tarde, a partir da década 
de 1960, o papel do Papa Pio XII (1939–1958) durante a guerra 
será objecto de polémica. Mas hoje há cada vez mais elementos 
a confirmar que o próprio Papa terá dado instruções para que ju-
deus e outros perseguidos fossem acolhidos em casas religiosas e 
no próprio Vaticano.*

Colocado perante as situações concretas que lhe batiam à porta, 
Joaquim Carreira assumiu como suas as orientações do Vatica-
no: «A hospitalidade que está na base dos princípios da caridade 
cristã e a exemplo de todas as comunidades religiosas de Roma, 
achei que a devia oferecer a pessoas perseguidas, procuradas ou 
em perigo», escreve ele no seu relatório. «Concedi asilo e hospita-
lidade no Colégio a várias pessoas que eram perseguidas na base 
de leis injustas e desumanas.» Uma decisão que o levou a tomar 
um «maior contacto com as misérias, as dores e as tragédias en-
quanto consequências da guerra».13

Num depoimento escrito já em Maio de 1946, Vincenzo Aga-
do, ex-coronel de infantaria e partisan que se refugiou no Colégio 
português, afirmava: «Os conventos e os institutos religiosos, no 

* Ver capítulo 4.
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clima quente, cheio de sangue, tornaram-se o oásis benéfico de 
protecção física e moral dos deserdados políticos.»14

« e s t o u  m u i t o  g r A t o  A o  p A d r e  C A r r e i r A »

O Colégio estava bem situado: em pleno centro histórico de 
Roma, a porta n.º 12 da Via del Banco di Santo Spirito alberga-
va o palacete Alberini–Senni, que ainda existe. Tinha sido o Papa 
Leão XIII a ordenar a sua compra para aí ficar instalado o Ponti-
fício Colégio Português15. Com um pátio interior, as traseiras da 
casa estavam voltadas para a Via dei Coronari, uma rua de anti-
quários que termina junto da Piazza Navona.

O palácio terá sido encomendado pela família Alberini, no 
início do século xvi (entre 1512 e 1515, conforme as fontes). 
Há quem atribua o projecto a Rafael, embora tal pareça não ser 
realista. Na página da divisão tecnológica da região do Lácio 
para os Bens Culturais, afirma-se que o projecto foi atribuído 
por Vasari a Giulio Romano, e completado em 1521 por Pie-
tro Rosselli16.

Foi aí que Elio Cittone bateu à porta, acompanhando o tio, 
Isacco Cittone, num dia de Outubro, em 1943. «Vivíamos em Mi-
lão, tínhamos ido para Roma para fugir aos alemães.» O tio traba-
lhava com o pai de Elio, Roberto, na venda de tapeçarias antigas. 
Um outro tio, o advogado Alberto Luppolli, ajudou-os a procurar 
refúgio. Possivelmente, o tio Alberto conheceria já Joaquim Car-
reira, admite Elio, que vive em Monticello (Villaguardia, Como), 
a norte de Milão, na Lombardia. Porém, não sabe como é que o 
padre português apareceu na sua vida e da sua família.
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Os alemães terão também batido à porta do Colégio pelo menos 
uma vez, recorda Elio Cittone. Quando ocorriam situações mais 
delicadas, os refugiados já sabiam que deveriam esconder-se em 
lugares previamente combinados. Permaneceriam escondidos até 
os nazis irem embora. O reitor alertou os Cittones para eventuais 
riscos. O tio de Elio decidiu sair. Foram para casa de uma mulher 
que vivia com duas filhas. Dissimularam a verdadeira identidade, 
mas a mulher suspeitou que eram judeus. Perante a ameaça de 
serem denunciados pela recompensa de 200 mil liras, fugiram de 
novo e refugiaram-se em casa de um coronel antifascista.

«Nunca mais vi ninguém, mas estou muito grato» ao reitor, diz 
Elio Cittone, recordando a experiência no colégio. Contudo, há 
um pormenor em que o relatório do padre Carreira e a memó-
ria de Elio não coincidem. No documento, o reitor do Colégio 
registou, na lista de refugiados, os nomes de Isacco, Elio e Ro-
berto Cittone, por esta ordem, identificando-os como «judeus». 
Mas Elio diz que apenas ele e o tio Isacco estiveram no Colégio 
Português. «O meu pai esteve noutro local.» Terão lá estado em 
momentos diferentes? Ou terá o pai lá estado apenas alguns dias? 
Joaquim Carreira não terá escrito o nome na lista sem razão, mas 
Elio não sabe explicar o facto. Certo é que, na referência do Yad 
Vashem ao padre português, ficaram registados os três nomes que 
Joaquim Carreira escreveu no seu relatório17.

Daniela Cittone, filha de Isacco, que nasceu em 1946, tinha 10 
anos quando o pai morreu. Recorda-se que a mãe contava, mais 
tarde, que não só o pai como também outros familiares tinham 
estado em Roma refugiados em casas religiosas, mas não sabe 
pormenores: «A mãe dizia que faltava comida e que eles tinham 
medo de que os alemães aparecessem. Não me recordo de mais.»18
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Luigi Priolo, que chegou no final de 1943, início de 1944, já 
não conheceu os Cittones. Porém, à mesa, recorda-se de uma fa-
mília para quem era importante que a carne não fosse de porco 
— e, à conta disso, o jovem Luigi, então com 14 anos, acabava, 
por vezes, por comer mais qualquer coisa daquilo que os seus co-
legas hóspedes judeus recusavam comer, mesmo em tempo de 
penúria*. Ou seja: além dos Cittones, terá havido posteriormente 
outros judeus no Colégio Português.

e s t u d A n t e s  e  s o l d A d o s ,  p o l í t i C o s  e  j u d e u s

No relatório, o padre Carreira elogia os refugiados como pes-
soas «dignas de estima e de respeito» sob todos os aspectos19. 
Vincenzo Agado, partigiano e ex-coronel de infantaria, fala do 
colégio como um «oásis» e descreve os refugiados como «uma 
pequena multidão de ambiciosos, de inquietos, de apaixonados, 
de idealistas que viveram nove meses sob a protecção do Colégio 
Português». Ali, acrescenta, os refugiados (italianos e um padre 
polaco, que também consta da lista) sentiram palpitar «o grande 
coração português».20

Num depoimento enviado ao padre Carreira, em Maio de 
1946, dois anos após os acontecimentos, o partisan escreve: «Éra-
mos 42 párias da sociedade […] estudantes universitários plenos 
de esperanças e de ideais numa nova Itália democrática; solda-
dos que tinham cumprido o seu dever e não podiam juntar-se à 
própria família; homens políticos de pequena e grande dimen-

* Ver capítulo 2. 
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são que esperavam a sua vez de comando; judeus atormentados 
pelas leis raciais […].»21

Os contactos entre os hóspedes e os alunos do colégio foram 
«eficazes e instrutivos» do ponto de vista da formação dos padres, 
escrevia ainda o padre Carreira. E a circunstância extraordinária 
não perturbou de modo algum os «estudos e a tranquilidade» do 
colégio ou as actividades estritamente religiosas da casa.22

Esse é também o testemunho de Cesare Frugoni. Nascido em 
1881, Frugoni era já então um clínico reputadíssimo e director da 
Clínica Médica Geral da Universidade de Roma. Era também o 
médico pessoal de artistas e políticos conhecidos (e adversários 
entre si, em alguns casos). Entre as pessoas que o consultavam, 
estavam Guilherme Marconi (que morrera em 1937), o maestro 
Arturo Toscanini, o líder fascista Benito Mussolini e Palmiro To-
gliatti, dirigente histórico dos comunistas italianos. Já quase no 
final da sua vida, aos 84 anos, Frugoni casou com a meio-soprano 
Giuletta Simionato, que morreu em 2010.

As suas relações com essas personalidades e o seu pioneirismo 
em várias áreas médicas são referidos no livro Ricordi i incontri23. 
Com o padre Carreira, Frugoni (1881–1978) correspondeu-se du-
rante vários anos. Pelo menos pelo Natal, o médico enviava uma 
carta ao padre português.

«Recordo sempre a grande cortesia [e] amabilidade com que me 
acolheu e o sentido de tranquilidade que me veio da sua soli dariedade 
espiritual e da ajuda [de todos]», escrevia ele, em Dezembro de 
194924. Há cartas de Frugoni que não estão datadas, mas é certo 
que o médico as escreveu, pelo menos, entre 1944 e 1952. Numa 
delas, usa também o termo «oásis» para se referir ao colégio: um «oá-
sis de serena espiritualidade, de alta intelectualidade e de afectuosa 
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hospitalidade». Nele, «toda a vida decorria num ritmo ordenado e 
tranquilo, como se a fúria que agita o mundo e o eco das tragédias 
que atormentam a humanidade desvanecesse e parasse às portas» 
do Colégio Português.25

d A  C l í n i C A  p A r A  o  C o l é g i o : 
u m  j u s t o  q u e  A C o l h e  o u t r o  j u s t o

Médico também, e reitor da Universidade de Roma, Giuseppe 
Caronìa (1884–1977) era um dos dirigentes do Partido Popular 
(PP), que, depois da guerra, daria origem à Democracia Cristã 
(DC) italiana. Médico pessoal de Luigi Sturzo e Alcide De Gas-
peri, líderes históricos daquela estrutura política, é de Giuseppe 
Caronìa uma descrição do quotidiano no colégio, na autobiogra-
fia póstuma: «Os dias eram longos. Passava-se o tempo entre 
a capela, a sala de almoço, algumas breves escapadelas ao terraço 
e na leitura»26, escreve.

O médico tinha, ele próprio, ajudado a encobrir vários judeus 
e outros perseguidos. Num depoimento guardado na documen-
tação do colégio, Caronìa contava que, por dirigir a Clínica das 
Doenças Infecciosas da Universidade, conseguira ocultar no hos-
pital «mais de uma centena de refugiados — judeus, funcionários 
recalcitrantes, jovens refractários ao recrutamento forçado, mili-
tares insubmissos, guerrilheiros, etc. — a título de “contagiados 
por doenças graves”». Mais do que isso: o automóvel e o consul-
tório permitiram-lhe «servir de agente de ligação entre os mem-
bros do Comité de Libertação Nacional» e hospedar dirigentes 
dos grupos de resistência.27



A n t ó n i o  M A r u j o

36

Por causa dessa sua actividade, o Yad Vashem atribuiu-lhe, a 
24 de Junho de 1996, o título «Justo Entre as Nações»28.

Foi na sequência de um relatório sobre as suas actividades sub-
versivas que um polícia amigo avisou Caronìa, aconselhando-o a 
esconder-se. A 26 de Maio, um telefonema confirmou que a de-
tenção podia estar muito próxima. «Tranquilamente fui à clíni-
ca», contava ele no texto guardado no arquivo do colégio. «Dei 
as instruções para o caso de ausência eventual. Voltei a casa e pus 
minha mulher ao corrente de tudo.”29 

O médico foi depois à residência do embaixador de Portugal 
junto da Santa Sé, António Faria Carneiro Pacheco* (no depoi-
mento antes referido, Frugoni, o colega médico, conta também 
que Faria Pacheco passava no Colégio de vez em quando a «dar 
novo conforto a todos, com suas palavras tranquilizadoras»30). 
Dali, Caronìa terá seguido para o Colégio Português, onde o 
«acolheram fraternalmente os braços amigos do óptimo reitor» 
e onde encontrou «uns cinquenta» refugiados, entre os quais o 
seu colega Frugoni. «Era o dia 26 de Maio [de 1944]. Sentia-se 
soar os canhões entre Velletri e Valmontone», escrevia na auto-
biografia.31

A 4 de junho de 1944, as tropas anglo-americanas entravam 
em Roma pela Via Ápia, contava Caronìa na sua autobiografia. 
As portas do Colégio abriram-se para que os refugiados pudes-
sem respirar de novo a liberdade. O médico telefonou à sua mu-
lher e, depois de saudar o padre Carreira e os amigos do Colégio, 

* Na autobiografia, publicada postumamente em 1979, Caronìa conta o mesmo epi-
sódio, dizendo que se encontrou com o embaixador Nunes da Silva, que representava 
Portugal junto do Estado italiano. Porém, em 1950, numa entrevista a’O Jornal de São 
Paulo, era de Carneiro Pacheco que falava; sendo esta versão mais próxima dos acon-
tecimentos e referida duas vezes, parece ser mais plausível.
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pôs-se a caminho de casa. No dia seguinte, o médico recuperou 
o seu veículo e dirigiu-se à Clínica, onde o pânico do subdirector 
expulsara os judeus que Caronìa tinha acolhido.32

« d e s A f i o u  A s  f e r o z e s  e  f A s C i s t A s 
l e i s  d e  g u e r r A  A l e m ã s »

Angelo Venturelli movimentava-se também em importantes 
âmbitos da política italiana. Nascido em Gussago, Brescia (Nor-
te), em Agosto de 1889, numa família tradicionalmente católica, 
o contabilista e empresário ligou-se ao Partido Socialista Italiano 
(PSI) logo após a Primeira Guerra Mundial. Já na qualidade de 
militante socialista, recebeu em sua casa o deputado Tito Zani-
boni, poucos dias antes do atentado (frustrado) que este protago-
nizaria contra Mussolini, a 4 de Novembro de 1925.

De acordo com uma nota biográfica que ele próprio escreveu 
(cedida pelo bisneto, Giovanni Cherubini), Angelo Venturelli «via-
jou muito por todo o mundo». De Sófia (Bulgária), guardou «uma 
recordação inesquecível de monsenhor [Angelo] Roncalli, mais 
tarde Papa João XXIII». A partir de Julho de 1943, participou, 
em nome do PSI, em reuniões de dirigentes de partidos antifas-
cistas. E, com a ajuda do advogado Emilio Bonomelli, organizou 
um encontro entre o histórico líder do PSI, Pietro Nenni, e mon-
senhor Giovanni Battista Montini, então substituto na Secretaria 
de Estado do Vaticano e futuro Papa Paulo VI. Na mesma nota, 
Venturelli refere também o seu refúgio em instituições religiosas 
durante os anos da guerra.33 O empresário doaria mais tarde à sua 
terra natal um edifício para albergar uma escola profissional, que 
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viria a dar lugar à escola secundária, que acabaria por ficar com o 
seu nome. Angelo Venturelli morreu em Outubro de 1972.

Do quotidiano no refúgio português fala ainda um outro teste-
munho, manuscrito, guardado nos arquivos do Colégio. Domenico 
Vitiello esteve refugiado com o seu irmão, Francesco, entre 5 de 
Outubro e 23 de Dezembro de 1943; o pai, Fortunato, oficial da 
Marinha, juntou-se a eles «mais tarde», mas saiu com os filhos na 
antevéspera de Natal — o mesmo acontecendo com outros, que 
voltaram a casa «sãos e salvos».

«Foi colocado um pequeno quarto à disposição de cada refugia-
do» onde havia móveis e água corrente, conta Domenico. Uma vez 
por semana, havia também possibilidade de tomar duche com equi-
pamento moderno. O reitor estabelecera algumas normas de vida e 
precauções: deu nomes e códigos, aconselhava prudência e disponi-
bilizou aos refugiados «toda a biblioteca», a rádio e os «compridos 
e largos corredores», para passearem, desde que não se chegassem 
às janelas. Um dos alunos iria ensinar, a quem quisesse, a «sonan-
te língua de Camões». Também estava preparado um esconderijo 
para usar, in extremis, se aparecessem os fascistas ou os alemães.34

Domenico Vitiello confirma que o número de refugiados foi 
crescendo com «professores, estudiosos, comerciantes, militares, 
estudantes, judeus». Isso obrigou a que se improvisasse um segundo 
abrigo de emergência, mostrando o reitor dotes de arquitecto, diz 
ainda o texto. A segurança do esconderijo foi posta à prova várias 
vezes, conta Vitiello, mas todos puderam experimentar o espírito 
de «altruísmo» do padre Carreira, que «desafiou as ferozes leis de 
guerra alemãs e fascistas» para ajudar os que estavam em perigo.35

«Os dias decorriam com uma regularidade monótona», 
descreve Domenico, repetindo o que Caronìa diria, mais tarde, na 
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autobiografia. Ler e estudar nos quartos ou na biblioteca, escutar a 
rádio para depois informar os restantes, conversar com os padres-
alunos: eram os passatempos possíveis descritos por Vitiello. 
Quando podiam ir ao terraço, os fugidos assistiam a «terríveis 
duelos entre a aviação aliada e a defesa anti-aérea» nazi-fascista, 
que muitas vezes acabavam de forma «trágica»para esta. De vez 
em quando, havia refugiados que recebiam visitas de familiares, 
sempre sujeitas a medidas de precaução.36

Domenico Vitiello confirma que, antes da saída, os nazis ti-
nham aumentado as perseguições, mesmo em casas religiosas. 
Nesse dia, o próprio reitor reuniu os refugiados, apresentando-
-lhes a possibilidade de ficarem ou saírem. E, nesse dia, a maior 
parte saiu, pelo terraço e através do telhado, para um prédio vizi-
nho. Mas outros permaneceram até Junho de 1944.

Vitiello conta ainda que, no dia da sua chegada, já estavam na 
casa dois funcionários do Ministério dos Negócios Estrangei-
ros — os irmãos Francesco e Marcello Cavaletti37. No Diário da 
Manhã (jornal oficioso do Estado Novo português), Dutra Faria, 
enviado especial a Roma, contava uma conversa com o então as-
sessor de imprensa do ministério italiano, Francesco Cavaletti (o 
irmão era diplomata). O assessor dizia que se refugiara com o ir-
mão no Colégio Português, onde já havia outras pessoas, entre as 
quais «um oficial de marinha, um advogado e alguns judeus». A 
roupa de cada um era distribuída pelos quartos dos padres. Se os 
alemães entrassem, concluiriam «que os padres portugueses, além 
das suas batinas de eclesiásticos, possuíam um guarda-roupa va-
riado. […] Os padres arriscavam-se a muito — e sabiam-no.»38

Um dia, conta, os alemães fecharam as duas extremidades da rua 
e entraram nas casas à procura de judeus. Os refugiados, acompa-
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nhados pelo padre Carreira, subiram ao terraço, onde se depararam 
com desconhecidos, também fugitivos, que tinham entrado às es-
condidas pelo telhado em busca de abrigo. Entretanto, assistiram 
à cena de uma mulher que, desesperada, se atirou de uma janela 
para a rua, tendo morte imediata. «Os alemães encolhem os om-
bros… Uma filha de Israel a menos.» Francesco Cavaletti esteve 
20 dias refugiado no colégio, saindo quando outros — «militan-
tes socialistas, judeus carabineiros desertores» — batiam à porta.39

A p r e n d e r  A  f A l A r  p o r t u g u ê s  e  A  j o g A r  à  s u e C A

Mario Maria Jacopetti, professor de Engenharia na Universi-
dade de Nápoles, gostava de brincar apresentando-se como «ex-
-aluno do Colégio Português», por ter sido um dos que mais tempo 
(sete meses) na casa, do qual tinha conservado grandes «laços de 
amizade com os padres». Num depoimento escrito logo a 7 de Se-
tembro de 1944, Jacopetti falava do «afectuoso sentimento, misto 
de reconhecimento, interesse e orgulho, que se nutre para com a 
instituição a que se pertenceu».40

Nascido em 1908, no mesmo ano que Joaquim Carreira, Ja-
copetti morreu num acidente automóvel em 1963, com quase 51 
anos. Antes, perdera mulher e filhas num bombardeamento, du-
rante a guerra. Hoje, Mario M. Jacopetti dá nome a um prémio 
do Rotary Club de Nápoles, que o homenageia e distingue jo-
vens engenheiros nas áreas das Engenharias Industrial, Química, 
Electroquímica e Electrotécnica.

Gaetano La Gioia, do Rotary de Nápoles, refere que Jacopet-
ti foi presidente do clube entre 1960 e 1962. Apesar de ter sido 
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aluno da Universidade de Nápoles e de ter pesquisado a vida de 
Jacopetti, La Gioia desconhecia a passagem do engenheiro por 
Roma, antes de ter sido confrontado com a história. Contudo, o 
depoimento de Jacopetti guardado nos arquivos do Colégio Por-
tuguês confirma que se trata do professor de Engenharia.

Durante os meses em que permaneceu no Colégio, Jacopetti 
teve tempo de apreciar as características dos padres e dos refu-
giados. No depoimento referido, escreve que todos os padres re-
sidentes no Colégio souberam tratar os refugiados, de modo que 
não só os aliviavam das «ansiedades e preocupações», mas também 
os rodeavam de «interesse afectuoso» pelos problemas de cada 
um41. Esse mesmo sentido de observação permitiu-lhe compor, 
em Dezembro de 1943, um poema em 64 oitavas para contar o 
quotidiano daqueles tempos difíceis: «Irei, pois, falar da bonda-
de dos corações/ dos padres com quem vivemos lado a lado; e de 
todos quantos no Colégio Português/ nos trataram com paciên-
cia e cortesia. »42

No longo poema, traduzido pelo padre João Mónico na bio-
grafia sobre o tio, Jacopetti fala dos que foram acolhidos «pelo hu-
mano reitor do Colégio Lusitano» e da boa comida, mas também 
do «difícil levantar logo pela alba». E conta que o padre Carrei-
ra, «dotado de amor pela física», quis comprar uma máquina de 
barbear, mas «apareceu um dia com o rosto muito vermelho». O 
poema dedica ainda estrofes aos padres que ali estudavam, entre 
os quais Domingos de Pinho Brandão, que chegaria a ser bispo 
auxiliar do Porto. Era ele quem ensinava português aos refugia-
dos, aos quais são dedicadas as últimas estrofes. Pelo meio, descre-
ve as formas de passar o tempo: arrumações dos quartos, missas 
e orações na capela, leituras, rádio, conversas, discussões sobre os 
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avanços ou recuos dos Aliados, passeios nos corredores, jogos de 
cartas — entre os quais a «sueca», referida como jogo popular em 
Portugal.43

o s  f A s C i s t A s  e  A s  i n s ó n i A s  d e  f o m e

Roma seria libertada da ocupação nazi entre 3 e 4 de Junho 
de 1944. No entanto, o acontecimento não acabou com os refu-
giados no Colégio Português. Tempo depois, em 1945–46, e du-
rante algumas semanas, mais seis pessoas terão estado escondidas 
no Colégio Português.

«Havia dois militares, um deles coronel, que tinham estado 
na tropa fascista», recorda o padre Orlando de Freitas Morna, do 
Funchal, que esteve no Colégio Português logo após o final da 
ocupação de Roma. «Não tinham feito crimes», esclarece o padre 
Morna, por isso o reitor Carreira os recebeu.44

D. Eurico Dias Nogueira, arcebispo de Braga entre 1977 e 
1999, que morreu em Maio de 2014, chegou a Roma para estu-
dar a 31 de Dezembro de 1945. Recordava-se, como contava no 
final de 2012, de ouvir as histórias dos refugiados de 1943–44. 
Num texto que assinou no Diário do Minho, D. Eurico recordava, a 
partir do que ouviu: «O Colégio desenvolveu, nos tempos difíceis 
da guerra, uma profícua missão humanitária, quase desconhecida, 
por ter sido necessariamente muito discreta. Refiro-me ao direi-
to de asilo, por ele largamente exercido, sem olhar a quem, mas 
tão-só à necessidade.» E acrescentava: «Durante a ocupação nazi, 
comunistas e judeus encontraram nele refúgio, graças ao Reitor 
Mons. Carreira.»45
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No mesmo texto, D. Eurico recordava que, depois da guerra, 
procuraram também refúgio no Colégio dois outros ex-militares 
fascistas, um deles condenado à pena capital; dois luso-franceses, 
incorporados à força pelos nazis46, e dois padres lituanos, Iatulis 
e Valiusaitis, fugidos do seu país, ocupado pela então União So-
viética.47

No seu depoimento de 1946, o partisan Vincenzo Agado con-
firma que, numa visita a Roma e ao Colégio, notou que havia um 
pequeno grupo de refugiados. O ex-militar, no entanto, insistia 
na ideia de uma Itália reconciliada: também os novos escondidos 
eram «párias da sociedade»48.

No relatório do ano seguinte, 1944–45, Joaquim Carreira con-
ta: «Com uma certa rapidez, depois da libertação de Roma, todos 
os hóspedes estranhos ao Colégio […] regressaram a suas casas, e 
por isso, deste ponto de vista, rapidamente se regressou à norma-
lidade. Não poucos entre eles conservaram as melhores relações 
com o Colégio. Manifestando um afectuoso reconhecimento por 
tudo quanto foi feito por eles no momento do perigo.»49

Apesar da mudança de situação política, as condições materiais 
mantiveram-se difíceis. No mesmo documento, o padre Carrei-
ra descreve ainda que «não melhoraram muito as condições dos 
problemas alimentares, porque, se se atenuou a escassez de alguns 
géneros fundamentais, em compensação acentuaram-se outros 
problemas e os preços aumentaram e permaneceram em valores 
nunca antes alcançados»50.

Nos artigos do Diário do Minho, D. Eurico Nogueira descreve 
que o maior problema dos seus primeiros meses em Roma (início 
de 1946, um ano e meio após o fim da ocupação nazi) «foi a defi-
ciente alimentação». Conta mesmo que, tendo ido a uma consulta 
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médica queixar-se de insónias, o médico lhe respondeu que o que 
ele tinha era «fome»: «o remédio para a doença não estava na far-
mácia, mas sim no mercado.»51

u m  C e s t o  d e  C e r e j A s  p A r A  A  f e s t A

A 19 de Setembro de 1981, Joaquim Carreira celebra as suas 
bodas de ouro sacerdotais no Souto de Cima, perto de Leiria. 
A 23 de Outubro, já em Lisboa, e na véspera de regressar a Roma, 
intui que essa poderia ser a última vez que visitaria o país. Numa 
carta a Maria da Conceição Primitivo, uma costureira aposentada 
que escrevia no jornal da diocese de Leiria e com quem ele se 
corresponde nesses últimos meses, conta que, ao celebrar a missa 
nessa manhã, «parece que Nossa Senhora [lhe] tinha dito qua-
se em surdina ao [seu] ouvido: esta vai ser a tua última missa em 
Portugal.»52

No regresso a Roma, talvez se tenha recordado dos últimos 
momentos da ocupação nazi da cidade: a 3 de Junho de 1944, à 
noite, chegara a notícia de que os alemães estavam em retirada. 
Na autobiografia, o médico Giuseppe Caronìa conta que os re-
fugiados puderam fazer o que até então era proibido: passaram a 
noite à janela e no terraço que dava para a ponte e para o caste-
lo Sant’Angelo. Três dias antes, a 31 de Maio, chegara à casa um 
cesto de cerejas. Enviado pela mulher de Caronìa, era o sinal de 
que a pressão dos alemães já diminuíra. «Naquele dia, ao pequeno 
almoço, as boas cerejas foram distribuídas a todos os comensais, 
e foi uma verdadeira festa.»53




