VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 311/XIII/2.ª
PELA VISITA A PORTUGAL DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO

Nos passados dias 12 e 13 de maio, Sua Santidade, o Papa Francisco, visitou Portugal.
Embora essa visita tenha sido assumida como a de um peregrino ao Santuário de Fátima,
o Papa Francisco foi recebido com honras de Chefe de Estado do Vaticano pelas
autoridades do Estado português, para além de ter sido inteiramente acolhido no
coração da esmagadora maioria do povo português.
Poucas personalidades a nível mundial terão encontrado uma tão grande proximidade
e identificação com os anseios mais profundos dos povos de todos os continentes,
etnias, culturas e, até, religiões como o Papa Francisco. Superando em muito o seu papel
de líder da Santa Sé, o Papa Francisco transformou-se num abrigo de esperança
daqueles que acreditam e lutam por um mundo melhor, mais justo, mais livre e em paz.
Foi claro que os portugueses compreenderam e abraçaram o Papa Francisco como
símbolo presente do melhor que há em todos nós. Fizeram-no em grande número e
oferecendo o seu carinho e a sua devoção do mesmo modo singelo como o Papa
Francisco nos ensina diariamente a agir: sem nada pedir em troca.
Mas esta visita papal não era isenta de perigos, pelo contrário. O mundo é cada vez mais
um lugar perigoso e os seus alvos, tantas vezes, são as multidões de inocentes e aqueles
homens e mulheres a quem estas conseguem confiar o seu alento, como é,
inquestionavelmente, o Papa Francisco. Assim, os riscos de segurança eram evidentes e
graves.
Hoje, todos podemos reconhecer o desempenho competente e eficiente das várias
forças de segurança do Estado português, apesar das dificuldades que entretanto foram
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sendo conhecidas, quer no que respeita à dissuasão dos perigos para a segurança de
todos, quer, ainda, no que toca à assistência e ao amparo dos muitos milhares de
pessoas que queriam estar junto do Papa Francisco.

Neste sentido a Assembleia da República exprime um voto de congratulação pelo modo
pacífico, participado e entusiástico como decorreu a visita de Sua Santidade, o Papa
Francisco, bem como manifesta a sua satisfação pela atuação inexcedível das forças de
segurança portuguesas antes, durante e depois da presença do Papa Francisco em
Portugal.
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