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Sinopse

Um	comando	do	Estado	Islâmico	entra	clandestinamente	no	Vaticano	e	o	papa	desaparece.	Horas
depois	surge	na	internet	um	vídeo	em	que	os	terroristas	mostram	o	sumo	pontífice	em	cativeiro	e	fazem
um	anúncio	chocante.

O	papa	será	decapitado	ao	vivo	à	meia-noite.
O	relógio	começa	a	contar.
O	sequestro	do	papa	desencadeia	o	caos.	Milhões	de	pessoas	saem	às	ruas,	os	atentados	se	sucedem,

multiplicam-se	os	confrontos	entre	cristãos	e	muçulmanos,	vários	países	se	preparam	para	a	guerra.
Apanhado	no	epicentro	da	crise	quando	trabalha	nas	catacumbas	da	Basílica	de	São	Pedro,	Tomás

Noronha	vê-se	envolvido	na	investigação	para	descobrir	o	paradeiro	do	papa	e	cruza	com	um	nome
enigmático.

OMISSIS

A	pista	o	levará	ao	segredo	mais	sombrio	da	Santa	Sé.
Usando	informação	genuína	para	revelar	o	que	se	esconde	nos	bastidores	do	Vaticano,	o	escritor

favorito	dos	portugueses	está	de	regresso	com	o	thriller	do	ano.	Com	Vaticanum,	José	Rodrigues	dos
Santos	mostra	uma	vez	mais	por	que	é	considerado	o	mestre	do	mistério	real.

«Melhor	que	Dan	Brown.»
Tros	Nieuwsshow,	Holanda

Tomás	olhava,	siderado,	para	a	pequena	tela.
Não	fora	um	dos	seus	agressores,	o	tal	Abu	Bakr,	que	abandonara	a	Igreja	de	Santo	Estêvão	dos

Abissínios	para,	segundo	então	dissera,	“enviar	imagens”?	Sentiu	um	arrepio	percorrê-lo.	Estaria	se
referindo	a	este	vídeo?

No	televisor,	o	apresentador	da	RAI	calou-se	e	entrou	no	ar	uma	imagem	negra	com	uma	frase	escrita
em	inglês	em	toda	a	largura.

A	MESSAGE	TO	THE	CRUSADERS

Uma	mensagem	para	os	cruzados.

A	imagem	se	desfez	e	no	seu	lugar	apareceu	um	homem	de	máscara	negra,	em	pé	e	com	uma	faca	na
mão,	diante	de	outro	homem,	este	ajoelhado	em	submissão	e	nas	suas	tradicionais	vestes	brancas.



Chocados,	na	sala	dos	gendarmes	todos	reconheceram	a	segunda	figura.
Era	o	papa.
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Aviso
A	informação	histórica	contida	neste	romance	é	verídica



O	meu	templo	será	declarado	casa	de	oração	para	todos	os	povos.
Mas	vocês	transformaram-no	em	caverna	de	ladrões.

JESUS	CRISTO





Prólogo

Os	dois	homens	galgaram	as	escadas	na	escuridão,	o	caminho	iluminado	pela	luz	das	lanternas	que
seguravam	nas	mãos	enluvadas,	ambos	a	moverem-se	com	a	agilidade	e	a	souplesse	de	gatos	pretos.
Pareciam	invisíveis	pois	deslizavam	pela	sombra	totalmente	vestidos	de	negro,	até	a	cabeça	se
encontrava	tapada,	e	apenas	se	lhes	viam	os	olhos	graças	a	uma	abertura	horizontal	rasgada	no	tecido.

Ao	chegarem	ao	primeiro	andar	pararam	e	o	que	ia	à	frente	levantou	a	mão	e	fez	um	sinal	a	ordenar
silêncio.	Ficaram	por	momentos	à	escuta,	tentando	identificar	sons	suspeitos.	Não	ouviram	nada,	o	que
lhes	deu	confiança.	A	seguir,	devagar	e	rodeando-se	de	mil	cuidados,	o	que	chefiava	a	parelha	entreabriu
a	porta	para	espreitar	o	que	se	passava	para	lá	dela.

Tudo	parecia	tranquilo.
“Ibn	Taymmiyah,	estás	pronto?”
A	pergunta	foi	soprada	para	trás	e	o	homem	que	o	seguia	fez	um	gesto	afirmativo	com	a	cabeça.
“Que	Alá	nos	guie,	Abu	Bakr.”
De	imediato	o	da	frente	avançou,	invadindo	o	corredor	do	primeiro	andar.	Estava	tudo	escuro	e

apenas	as	luzes	irrequietas	das	lanternas	penetravam	na	treva.
Abu	Bakr	liderava	o	duo	e	virou-se	mais	uma	vez	para	trás,	lançando	um	novo	olhar	inquisitivo	ao

companheiro,	que	o	seguia	a	poucos	metros	de	distância.
“Onde	é?”
Em	resposta,	Ibn	Taymmiyah	retirou	um	papel	do	casaco	e,	fazendo	incidir	nele	a	luz	da	lanterna,

consultou	as	instruções.
“A	segunda	porta.”
Avançaram	para	a	porta	referenciada	em	pezinhos	de	lã	e	detiveram-se	diante	dela.
Depois	de	se	acocorar	para	estudar	a	fechadura,	o	homem	da	frente	fez	um	sinal	com	a	cabeça	a

indicar	o	saco	que	o	acompanhante	trazia.
“O	maçarico.”
O	ajudante	retirou	do	saco	um	pequeno	cilindro	azul	que	entregou	ao	chefe.	Após	virar	a	patilha	de

segurança,	Abu	Bakr	libertou	o	gás	butano	para	alimentar	a	ignição	e	acendeu	o	maçarico.	Colou	a	chama
roxa	à	fechadura	e	o	metal	desfez-se	em	alguns	segundos.	Com	um	simples	empurrão	a	porta	abriu-se.

Sempre	em	silêncio,	os	dois	homens	entraram	no	gabinete	e,	guiados	pelas	instruções	que	constavam
do	papel,	dirigiram-se	imediatamente	ao	cofre	escondido	por	baixo	da	secretária	plantada	no	lugar	nobre
da	divisão.	Abu	Bakr	girou	os	números	do	segredo	e,	após	uma	série	de	cliques	e	com	um	claque	final,	o
cofre	destrancou-se.

“Já	está!”,	sussurrou	o	assaltante,	o	tecido	negro	que	lhe	cobria	a	cara	a	esconder-lhe	o	sorriso
triunfal.	“Somos	melhores	que	Ali	Babá,	hem?”

Meteu	a	mão	no	interior	do	cofre	e	retirou	um	maço	de	notas,	que	entregou	ao	companheiro.	Ibn
Taymmiyah	contou-as	e,	quase	decepcionado,	abanou	a	cabeça.

“Quatrocentos	euros...”
O	chefe	encolheu	os	ombros	com	indiferença,	como	se	os	valores	não	lhe	interessassem,	e	levantou-

se	para	se	dirigir	à	saída.
Depois	de	meter	o	dinheiro	no	saco,	o	acompanhante	imitou-o	e	abandonou	igualmente	o	gabinete,



deixando	o	cofre	aberto	atrás	de	si.
Percorreram	todos	os	gabinetes	do	primeiro	andar	em	meia	hora,	usando	o	maçarico	para	derreter	as

fechaduras	das	portas	de	acesso,	e	retiraram	o	dinheiro	dos	cofres	que	encontraram.	Seiscentos	euros
aqui,	trezentos	ali,	quinhentos	acolá,	de	centenas	em	centenas	iam	engrossando	o	pecúlio.

Depois	de	varrer	todo	o	piso,	Abu	Bakr	imobilizou-se	junto	da	ponta	do	corredor	e	contemplou	as
sucessivas	portas	que	haviam	transposto,	todas	encostadas	como	se	estivessem	fechadas.	Apenas	uma
observação	atenta	mostraria	as	fechaduras	derretidas.

“O	primeiro	andar	já	está.”
Com	o	piso	limpo,	regressaram	às	escadas	e	ascenderam	ao	segundo	andar.	Voltaram	a	deparar-se

com	tudo	tranquilo,	pelo	que	de	novo	puderam	operar	à	vontade.	Tal	como	haviam	feito	no	piso	de	baixo,
abriram	as	portas	umas	atrás	das	outras,	com	exceção	daquelas	que	davam	para	compartimentos	onde
sabiam	de	antemão	que	não	existiam	cofres,	e	retiraram	todo	o	dinheiro	ali	guardado.	Mais	uma	vez	não
foi	muito,	algumas	centenas	aqui	e	outras	centenas	acolá,	nada	que	fizesse	deles	milionários.

Quando	concluíram	a	limpeza	do	último	cofre	deste	segundo	andar,	Ibn	Taymmiyah	pousou	o	saco	e
extraiu	todo	o	dinheiro,	empilhando-o	sobre	o	soalho.

“Ora	temos	aqui	cem,	duzentos,	trezentos...”
“Por	Alá,	o	que	estás	a	fazer?”,	questionou	Abu	Bakr	com	surpreendida	irritação.	“És	parvo	ou	quê?”
“Estou	a	contar”,	disse	o	outro,	fazendo	uma	curta	pausa	para	logo	retomar	o	processo.

“Quatrocentos,	quinhentos,	seiscentos...”
“Para	com	isso,	idiota!	Não	vês	que	este	não	é	o	momento?”
“É	só	um	instante!”,	insistiu	o	do	saco.	“Setecentos,	oitocentos,	novecentos...”
O	chefe	aproximou-se	da	cara	coberta	do	acompanhante	e	colou	o	nariz	ao	dele.
“Ou	acabas	já	com	isso	ou	eu...”
Um	assobio	vindo	do	corredor	calou-o	nesse	preciso	instante.	Alarmados,	os	dois	homens	vestidos

de	negro	apagaram	de	imediato	as	lanternas	e	Abu	Bakr	deslizou	para	junto	da	porta	de	entrada	e
encostou-a	com	suavidade.

O	assobio	devia	ser	do	segurança	do	edifício.	O	homem	pelo	visto	tivera	a	infeliz	ideia	de	fazer	uma
ronda	nesse	momento	e	tudo	indicava	que,	dado	o	adiantado	da	hora,	não	se	havia	apercebido	ainda	de
que	as	fechaduras	das	portas	dos	gabinetes	tinham	sido	todas	derretidas.	Esse	era	o	cenário	mais
provável.	Contudo,	havia	outro.	Talvez	o	guarda	já	tivesse	notado	a	anomalia	e	estivesse	a	disfarçar.	Não
parecia	ser	o	caso,	mas	a	hipótese	não	podia	ser	excluída.

Uma	vez	a	porta	encostada,	o	chefe	do	comando	assaltante	pôs-se	de	pé	e	retirou	a	adaga	que	trazia	à
cintura,	preparando-se	para	a	usar.	Se	o	segurança	ali	entrasse	seria	um	homem	morto.	Abu	Bakr
encostou-se	à	parede	por	detrás	da	porta	e	aguardou.	O	assobio	foi	crescendo;	era	o	guarda	que
deambulava	pelo	corredor	a	entoar	distraidamente	a	melodia	do	filme	Limelight,	até	que	se	imobilizou
justamente	diante	da	porta	do	gabinete	onde	os	intrusos	se	encontravam	e	de	repente	interrompeu	o
assobio.

Suspendendo	a	respiração,	Abu	Bakr	preparou-se	para	o	combate.	Se	o	segurança	parara	tão
bruscamente	de	assobiar	naquele	local	preciso	é	porque	descobrira	que	a	fechadura	estava	derretida.

“Pronto?”,	disse	de	repente	uma	voz	no	corredor	em	italiano,	decerto	do	guarda.
“Alguém	aí?”
Haviam	sido	descobertos!,	pensou	o	chefe	dos	assaltantes,	o	coração	de	repente	aos	saltos.	O	que

haviam	de	fazer?	Deveria	esperar	que	o	guarda	entrasse	para	lhe	cair	em	cima	e	degolá-lo?	Ou	seria
melhor	tomar	de	imediato	a	iniciativa	e	abrir	a	porta	e	atacá-lo	no	corredor?	A	primeira	hipótese
parecia-lhe	preferível,	uma	vez	que	assim	teria	a	seu	favor	o	que	restava	do	fator	surpresa,	mas	havia	o
risco	de	o	segurança	não	entrar	e	em	vez	disso	fazer	soar	o	alarme,	o	que	o	faria	perder	totalmente	o
controlo	da	situação.



O	melhor,	decidiu,	era	mesmo	tomar	a	iniciativa	e	atacá-lo	enquanto	o	alarme	não	soava.
“Queria	fazer	uma	marcação	para	as	seis	da	manhã,	per	favore.	Quem	está	aí?”
Com	gotas	de	transpiração	a	deslizarem-lhe	das	têmporas	pelas	faces	e	o	coração	a	ribombar-lhe	no

peito,	Abu	Bakr	fez	deslizar	a	mão	até	ao	puxador	e,	silencioso	como	um	mudjahedin,	preparou-se	para
passar	à	ação.	Planeou	rapidamente	o	que	faria.	Espetar-lhe-ia	a	faca	nas	costas	ou	no	peito	antes	de	lhe
agarrar	a	cabeça	pelos	cabelos	e	cortar-lhe	o	pescoço	como	o	Profeta,	que	a	paz	estivesse	com	ele,	fazia
aos	kafirun,	os	infiéis,	durante	as	suas	jihad	sagradas.	Seria	sangrento	e	havia	riscos,	mas	não	tinha
alternativa.

Com	o	plano	de	ação	delineado,	ajeitou	a	faca	e,	controlando	a	respiração	e	as	batidas	cardíacas,
contou	mentalmente	até	três	para	lançar	o	ataque.

Um...
Acontecesse	o	que	acontecesse,	o	guarda	constituía	uma	grave	ameaça	e	tinha	de	ser	eliminado,	sob

pena	de	a	grande	operação	de	que	aquele	assalto	era	apenas	o	primeiro	passo	ficar	irremediavelmente
comprometida.

Dois...
“A	essa	hora	tem	a	Francesca?	Quem	é	essa?	E	a	das	mamas	grandes?”,	quis	saber	o	guarda	no

corredor.	“Benissimo!”	Fez	uma	pausa.	“Onde	está	ela?	Na	piazza	Cavour?	Está	bem.	Seis	da	manhã	com
a	Francesca.	A	dopo.”

Abu	Bakr	conteve-se	a	tempo	e	ficou	colado	à	porta.	Afinal	o	guarda	parara	diante	do	gabinete	não
porque	tivesse	descoberto	a	presença	dos	intrusos,	mas	pelo	visto	para	fazer	um	telefonema	para	marcar
um	encontro	com	uma	prostituta	quando	terminasse	o	turno	da	noite.	Ah,	como	eram	depravados	os
kafirun!

Depois	de	secar	a	transpiração	com	as	costas	da	luva	negra,	o	chefe	dos	assaltantes	recuou	um	passo
e	bufou	de	alívio.	Ainda	bem	que	aguardara	até	ao	último	instante.	Evitara	um	recontro	violento	que,	se
corresse	mal,	poderia	fazer	soar	o	alarme	e	comprometer	toda	a	operação.

Esperou	ainda	mais	dois	minutos	depois	de	o	silêncio	regressar	ao	corredor,	para	se	certificar	de	que
o	guarda	se	afastara	mesmo,	e	por	fim	sussurrou	na	direção	do	companheiro	que	se	escondera	atrás	de
uma	secretária.

“Yellah!”,	ordenou.	“Vamos!”
A	dimensão	do	gabinete	situado	no	quarto	e	último	andar	e	o	bom	gosto	da	decoração	mostrava	que

era	com	toda	a	certeza	a	divisão	mais	importante	do	edifício.
Depois	de	verificar	as	instruções	que	constavam	do	papel	que	o	acompanhante	trazia,	o	chefe	dos

assaltantes	apontou	a	lanterna	para	o	grande	quadro	que	se	encontrava	pregado	à	parede	por	detrás	da
secretária	e	desvendou	assim	a	imagem	que	a	treva	ocultava.

O	foco	trêmulo	de	luz	revelou	o	sorriso	beatífico	de	um	homem	todo	vestido	de	branco,	com	um
solidéu	branco	na	cabeça	e	mozeta	e	batina	igualmente	brancas,	uma	grande	cruz	de	metal	escuro
pendurada	ao	peito	e	a	mão	direita	erguida	como	se	abençoasse	quem	olhasse	para	a	fotografia.

“Ah,	o	grande	chefe	dos	cruzados!”,	rosnou,	as	palavras	a	chisparem	sarcasmo.	“Já	te	vou	tirar	esse
sorriso	estúpido	da	cara,	cão	infiel	e	propagador	de	falsas	verdades!”

Abrindo	os	braços,	Abu	Bakr	pegou	no	grande	quadro	com	a	fotografia	do	papa	e	retirou-o	da	parede
para	o	pousar	no	chão.	A	luz	da	lanterna	do	companheiro	procurou	de	imediato	as	estruturas	que	o	quadro



escondera.
“Estão	ali!”
O	chefe	dos	assaltantes	olhou	e	constatou	que	os	seis	cofres	se	encontravam	exatamente	no	local

indicado	no	papel	com	as	instruções.	Abeirou-se	da	sequência	de	portinholas	metálicas	e	contemplou-as
com	satisfação.	A	missão	atingia	o	seu	ponto	culminante.

Estendeu	a	mão	a	Ibn	Taymmiyah.
“As	instruções?”
Em	vez	de	lhe	entregar	prontamente	o	papel	solicitado,	o	acompanhante	verificou	o	seu	conteúdo.
“É	o	segundo	a	contar	da	direita.”
Depois	de	insistir	com	um	gesto	da	mão,	Abu	Bakr	pegou	no	papel	e	abeirou-se	do	cofre	indicado.

Estudou-lhe	o	mecanismo	do	segredo	e	a	seguir	verificou	o	código	rabiscado	no	papel	e	inseriu-o	no
mecanismo	algarismo	a	algarismo.

Quando	terminou	a	operação,	a	portinhola	blindada	emitiu	um	estalido	metálico	e	soltou-se	com
suavidade.

“Mash’Allah!”,	exclamou.	“Graças	a	Deus!”
Depois	de	os	dois	homens	trocarem	um	olhar	de	satisfação,	Abu	Bakr	esvaziou	o	interior	do	cofre	e

inspecionou	com	cuidado	os	documentos	que	havia	retirado.	Verificou	os	títulos	e	as	primeiras	páginas
de	todos	para	se	certificar	do	seu	conteúdo.

Ao	fim	de	cinco	minutos	levantou	o	polegar,	indicando	que	estava	tudo	em	ordem	e	aquilo	era	mesmo
o	que	procuravam.

“Há	aqui	matéria	suficiente	para	enterrar	este	cão	e	toda	a	sua	corja	de	kafirun!”
Guardou	os	documentos	no	saco	que	haviam	trazido.	A	seguir	pegou	num	spray	de	tinta	preta	e

desenhou	uma	espécie	de	graffito	sobre	a	fotografia	do	papa	no	quadro	que	pousara	no	chão.
Por	fim	levantou	o	saco	e	atirou-o	sobre	o	ombro,	como	um	Pai	Natal	em	início	de	viagem	para

distribuir	presentes,	e	encaminhou-se	para	a	porta	do	gabinete.
“E	os	outros	cofres?”,	perguntou	Ibn	Taymmiyah,	admirado	por	ver	o	chefe	dirigir-se	para	a	saída.

“Não	os	abrimos	também?”
“Não.”
“Mas	as	instruções	eram	para	abrir	todos	os	cofres!”
Abu	Bakr	imobilizou-se	junto	à	porta,	o	perfil	escuro	recortado	por	detrás	do	foco	da	lanterna.
“As	instruções	não	previam	que	o	guarda-noturno	fizesse	rondas	e	acabamos	de	descobrir	que	as

faz”,	retorquiu	com	secura.	“Vamos	embora	antes	que	o	infiel	volte.”
Virou	as	costas	e,	desligando	a	lanterna	para	se	tornar	invisível,	saiu	do	gabinete	e	mergulhou	no

corredor	sombrio	como	um	fantasma	a	fundir-se	na	noite.



I

Um	odor	encharcado	de	mofo	enchia	o	ar	pesado,	quente	e	úmido	das	catacumbas.
Depois	de	ajeitar	o	capacete	de	operário	que	lhe	protegia	a	cabeça,	Tomás	Noronha	fez	sinal	à

acompanhante	para	o	seguir	e	virou	a	lanterna	para	a	frente.	O	foco	de	luz,	que	até	ali	dançava
nervosamente	pelas	paredes	desgastadas	pelo	tempo,	perdeu-se	de	repente	num	espaço	mais	vasto	que
sem	aviso	se	abriu	diante	deles.

O	historiador	estacou	e	examinou	a	nova	divisória;	dir-se-ia	que	haviam	chegado	a	uma	sala	ou	até	a
um	pátio	interior	repleto	de	entulho.

“Brrr,	que	sítio	sinistro!”,	gemeu	Maria	Flor	atrás	dele,	quebrando	o	silêncio.	“Onde	estamos?”
“Por	baixo	das	Grotte	Vecchie”,	identificou	Tomás.	“As	Grutas	Velhas.	Mais	exatamente	no	muro	sul.

À	medida	que	avançamos	vamos	recuando	no	tempo.	Aqui	é	o	Século	III,	ali	ao	fundo	o	Século	II,	depois
o	Século	I.”

As	vozes	de	ambos	reverberavam	no	espaço	fechado,	amplificadas	pela	rede	de	clivi,	ou	pequenas
ruas,	e	de	túneis	que	furavam	entre	as	paredes	e	janelas	dos	mausoléus	que	os	cercavam.	Nos	tetos	das
catacumbas	acumulavam-se	gotas	invisíveis	que	iam	pingando	a	um	ritmo	cadenciado,	soltando	aqui	e
acolá	pliques	e	ploques	molhados	que	também	ecoavam	pelas	ruínas;	parecia	que	espetros	assombravam
as	múltiplas	criptas	esquecidas	sob	o	pó	dos	Séculos.

“Ainda	falta	muito?”
Depois	de	atravessarem	mais	um	clivus,	o	foco	de	luz	da	lanterna	detetou	uma	estrutura	inserida	nos

escombros	diante	da	grande	parede	com	reboco	vermelho	que	se	estendia	do	outro	lado	do	espaço.
“Chegamos”,	disse	ele.	“Entramos	no	Século	I.”
Maria	Flor	varreu	as	ruínas	com	o	olhar.
“O	que	é	isto?”
“O	Campo	P.”
A	luz	percorreu	uma	coluna	de	oitenta	centímetros	de	altura	de	mármore	e	depois	uma	parede

perpendicular	e	terminou	na	peça	de	mármore	que	a	coluna	sustentava	com	dois	nichos	sobrepostos;
assemelhava-se	a	um	alpendre	de	pedra,	mas,	tratando-se	de	uma	necrópole,	só	podia	ser	um	mausoléu
em	forma	de	edícula.	Uma	das	colunas	evidentemente	desaparecera,	mas	a	outra	sobrevivera.

Maria	Flor	apontou	para	a	estrutura.
“É	isto	o	Campo	P?”
“Não”,	indicou	Tomás,	ainda	a	analisar	o	mausoléu	embutido	na	pedra.	“O	Campo	P	é	todo	este

espaço	apertado	onde	agora	penetramos	e	que	está	fechado	ao	público.	A	estrutura	à	nossa	frente	é
aparentemente	o	troféu	de	Gaius.”

“Quem?”
“Gaius.”
“O	que	é	isso?”
O	historiador	avançou,	atravessando	o	Campo	P	até	chegar	junto	da	estrutura;	todo	o	espaço	era

retangular,	com	uns	sete	metros	de	um	lado	ao	outro,	e	estava	coberto	de	pedras	e	túmulos	rasos,
evidentemente	de	pessoas	mais	modestas	do	que	aquelas	cujos	restos	repousavam	nos	mausoléus	para	a
eternidade.



“É	o	achado	em	torno	do	qual	tenho	andado	às	voltas	desde	que	cheguei	aqui	a	Roma.”
“Julguei	que	estavas	a	trabalhar	no	túmulo	de	São	Pedro...”
Tirando	o	saco	dos	utensílios	arqueológicos	que	trazia	às	costas,	Tomás	depositou-o	com	cuidado

diante	da	coluna,	aos	pés	da	pequena	parede	aí	erguida.
“O	troféu	de	Gaius	é	o	túmulo	de	Pedro,	querida.	O	Campo	P	é	a	designação	arqueológica	de	Campo

de	Pedro.”
Pouco	convencida,	ela	analisou	a	coluna	e	esboçou	uma	expressão	carregada	de	desconfiança.
“Isto	é	um	túmulo?”
“Sim,	foi	nesta	zona	que	Pedro	foi	crucificado	e	os	seus	restos	mortais	sepultados.
Estamos	no	túmulo	de	Shimon,	o	primeiro	dos	apóstolos,	o	pescador	a	quem	Jesus	disse	que	seria	a

pedra	sobre	a	qual	ergueria	a	sua	Igreja.	A	palavra	pedra	está	na	origem	do	nome	pelo	qual	Shimon,	ou
Simão,	ficou	eternamente	conhecido.	Pedro.	Simão,	a	pedra,	ou	Pedro,	o	primeiro	papa.”

“Como	sabes	isso?”
“Como	sei	o	quê?”,	devolveu	ele	em	tom	zombeteiro.	“Que	Pedro	era	o	pescador	Simão	que

acompanhava	Jesus	e	que	mais	tarde	se	tornou	o	primeiro	papa?”
“Não,	palerma!	Que	é	este	o	sítio	onde	São	Pedro	foi	crucificado	e	sepultado.	Como	sabes	isso?”
“Todas	as	fontes	antigas,	como	Tertuliano	em	195	e	Eusébio	em	325,	atestam	que	Pedro	era	o	bispo

de	Roma	e	foi	crucificado	durante	as	perseguições	lançadas	pelo	imperador	Nero	contra	os	cristãos	no
ano	64.	Um	texto	apócrifo	intitulado	Atos	de	Pedro	esclarece	que	a	crucificação	foi	feita	de	cabeça	para
baixo	e	pernas	para	o	ar,	versão	que	parece	ser	confirmada	indiretamente	no	Evangelho	de	João	e	numa
outra	fonte	citada	por	Eusébio.”

Maria	Flor	apontou	com	insistência	para	a	estrutura	enquadrada	pela	coluna.
“Pois,	mas	como	sabes	que	isso	aconteceu	precisamente	neste	sítio?	Há	aqui	alguma	inscrição?”
“Não,	mas	dispomos	de	várias	pistas,	a	começar	por	uma	citação	que	o	primeiro	historiador	da

Igreja,	Eusébio,	fez	de	um	padre,	o	tal	Gaius,	que	num	texto	do	ano	200	escreveu	que	o	troféu	de	Pedro
podia	ser	visitado	na	colina	vaticana,	em	Roma.”

Ela	fez	um	gesto	a	indicar	o	espaço	em	redor.
“Naquela	altura	isto	já	era	o	Vaticano?”
“Claro”,	confirmou.	“Na	época	de	Nero	esta	zona	situava-se	nos	limites	da	cidade	de	Roma	e	era

considerada	insalubre.	Plínio,	o	Velho,	escreveu	mesmo	que	a	colina	vaticana	estava	infestada	de
mosquitos	e	serpentes.	Parece	que	havia	um	jardim	por	estas	bandas.

Depois	Calígula	mandou	erguer	neste	sítio	um	circo,	cujas	fundações	foram	aliás	encontradas	no	setor
sul.	O	obelisco	egípcio	que	ocupa	o	centro	da	atual	Praça	de	São	Pedro	pertencia	a	esse	circo.	Rezam	as
crônicas	que,	após	o	incêndio	de	Roma	e	a	acusação	aos	cristãos,	Pedro	foi	crucificado	justamente	no
circo	de	Calígula.”	“Mas	como	se	sabe	que	este	é	o	sítio	exato	da	execução	e	da	sepultura	de	São
Pedro?”

“Nessa	altura	já	existia	esta	necrópole	ao	lado	do	circo,	pelo	que	é	verosímil	que	os	restos	de	Pedro
tivessem	sido	aqui	guardados,	como	indicado	por	Gaius.	Por	outro	lado,	repara	que	este	mausoléu	foi
encravado	na	parede	vermelha,	que	lhe	é	anterior.	Por	que	o	fizeram?	Não	seria	mais	fácil	construir	o
mausoléu	ao	lado	da	parede	vermelha	do	que	darem-se	ao	trabalho	de	abrir	este	espaço	na	parede?	Se	o
construíram	assim	é	porque	era	muito	importante	erguer	o	mausoléu	neste	sítio	preciso,
independentemente	dos	obstáculos.	A	precisão	tinha	de	ser	absoluta.	Além	do	mais	há	a	considerar	a
decisão	tomada	em	324	pelo	imperador	Constantino	de	construir	neste	local	a	Basílica	de	São	Pedro.
Porquê	aqui?	Teria	de	haver	um	motivo	forte	para	tudo	isto.	Esse	motivo	só	podia	ser	Pedro,	a	pedra
sobre	qual	se	havia	erguido	a	Igreja,	ter	sido	executado	neste	local.”

“Sim,	mas	ele	pode	ter	sido	crucificado	aqui	e	os	seus	restos	mortais	guardados	noutro	sítio...”
O	historiador	acocorou-se	e	passou	a	palma	da	mão	pelo	chão	úmido,	sujando-a	de	vermelho.



“Estás	a	ver	de	que	tipo	de	terra	o	solo	é	aqui	composto?”
Maria	Flor	analisou	a	terra	avermelhada.
“Argila?”
“Claro.”	Ainda	de	cócoras,	indicou	a	seguir	a	linha	do	solo.	“E	este	declive	aqui?	Já	reparaste?”
Ela	estudou	o	piso.	Depois	de	o	companheiro	chamar	a	atenção	para	isso,	o	terreno	pareceu-lhe	de

fato	inclinado.
“Sim.”
“Há	um	desnível	de	onze	metros	entre	os	extremos	norte	e	sul	da	primeira	basílica.
Isso	e	a	terra	argilosa	tornam	este	local	tecnicamente	muito	inconveniente	para	se	erguer	um	edifício

desses.	Existem	problemas	de	estabilidade	e	de	segurança	das	estruturas,	coisa	que	os	arquitetos	e
engenheiros	romanos	não	podiam	ignorar.	Aliás,	a	inclinação	é	tão	grande	que	obrigou	até	à	colocação	de
fundações	muito	profundas	e	de	muros	de	sustentação	particularmente	largos.	Considerando	todas	estas
dificuldades,	por	que	razão	os	cristãos	daquele	tempo	insistiram	em	erguer	neste	sítio	a	primeira
basílica?	O	que	havia	aqui	de	tão	sagrado	que	tornasse	este	local	imperativo	e	incontornável?”

“Foi	aqui	que	São	Pedro	foi	crucificado,	já	o	disseste.	Mas	não	é	essa	a	minha	pergunta...”
“Tens	de	perceber	que	coexistem	neste	mesmo	espaço	as	ruínas	de	três	construções.
O	circo	de	Calígula,	as	catacumbas	cristãs	e	a	primeira	basílica,	erguida	por	Constantino.	Por	cima

de	tudo	isto	está	a	atual	Basílica	de	São	Pedro,	cuja	construção,	sobre	as	ruínas	da	primeira	basílica,
começou	em	1513,	e	ainda	os	restantes	edifícios	do	Vaticano.”

“Pois,	são	três	níveis	arqueológicos	por	baixo	da	atual	basílica.	E	então?”
“Acontece	que	a	primeira	basílica	foi	erguida	de	modo	a	colocar	esta	estrutura	de	duas	colunas	no

ponto	focal	da	abside,	o	que	não	pode	de	modo	algum	ser	coincidência.	Ao	situar	a	estrutura	das	duas
colunas	num	ponto	tão	central	do	santuário,	os	construtores	estavam	a	enfatizar	a	sua	importância.	E	por
que	seria	este	local	assim	tão	importante?	O	que	tem	ele	de	especial?”

“É	o	local	da	execução,	já	percebi.	Mas	insisto	que	isso	não	garante	que	ele	tenha	sido	aqui
sepultado.”

“Os	cristãos	daquele	tempo	tinham	por	costume	sepultar	as	pessoas	perto	do	local	onde	tinham
morrido,	prática	permitida	pela	lei	romana.	Além	disso,	convém	lembrar	que	a	presença	dos	restos
mortais	era	objeto	de	maior	veneração	do	que	a	identificação	do	local	da	morte,	como	é	natural.	Ora	toda
a	importância	atribuída	pela	arquitetura	da	necrópole	e	das	duas	basílicas,	a	primeira	e	a	atual,	a	este
monumento	mostra	que	ele	é	de	fato	tremendamente	valorizado.	Além	disso,	e	embora	o	circo	de	Calígula
se	situasse	aqui	na	colina	vaticana,	este	sítio	preciso	encontrava-se	no	exterior	do	circo,	sendo	por	isso
menos	provável	que	fosse	o	local	exato	da	crucificação.	Assim	sendo,	porquê	construir	aqui	este
importante	mausoléu?”

Maria	Flor	estreitou	as	pálpebras,	considerando	o	problema,	e	acabou	por	se	render.
A	luz	do	que	ele	acabara	de	explicar,	a	conclusão	tornara-se	por	demais	evidente.
“Bem...	realmente	só	podia	ser	porque	se	tratava	da	sepultura	de	São	Pedro.”
“Claro!”,	exclamou	Tomás.	Fez	um	gesto	para	as	ruínas	em	redor.	“Além	do	mais,	poderás	verificar

que	essa	primeira	basílica	não	está	perfeitamente	alinhada	com	a	necrópole	ou	o	circo.	Afasta-se	alguns
graus.	Ora	se	não	se	alinha	com	essas	ruínas	alinha-se	com	o	quê?”	Apontou	para	a	parede	vermelha.
“Alinha-se	com	esta	velha	parede	que	suporta	a	estrutura	mortuária!	Isto	prova,	minha	linda,	que	esta
estrutura	mortuária	com	duas	colunas	era	de	fato	tida	como	de	importância	absolutamente	extraordinária.
Ou	seja,	só	pode	ser	este	o	local	mencionado	por	Gaius	como	o	da	sepultura	de	Pedro.”

Maria	Flor	balançou	afirmativamente	a	cabeça.
“Estou	vendo.”
O	companheiro	acariciou	a	coluna	sobrevivente	da	estrutura	e	sacudiu	o	pó	que	nela	se	acumulava.
“De	resto,	esta	estrutura	funerária	encontra-se	mesmo	por	baixo	da	Confissão	de	Pedro,	uma	capela



subterrânea	da	atual	basílica	onde	segundo	a	tradição	Pedro	foi	sepultado,	e	foi	datada	do	ano	160,	o	que
mais	uma	vez	corresponde	ao	troféu	de	Pedro	mencionado	por	Gaius.	Foi	em	torno	deste	mausoléu	que	o
imperador	Constantino	mandou	construir	a	primeira	basílica.”	Apontou	para	cima.	“E	na	atual	basílica
por	cima	do	troféu	de	Pedro	e	da	capela	da	Confissão	de	Pedro	ergue-se	o	baldaquino	de	Pedro,	o	belo
dossel	de	bronze	escuro	que	domina	o	altar	papal,	como	é	designado	o	altar-mor	da	Basílica	de	São
Pedro.	Isto	é,	todos	os	papas	celebraram	missa	até	aos	nossos	dias	mesmo	por	cima	desta	estrutura
funerária.	Não	pode	ser	coincidência.”

Impressionada,	a	rapariga	contemplou	longamente	a	estrutura	das	duas	colunas.
“Se	São	Pedro	foi	aqui	sepultado,	onde	estão	os	ossos?”
Ao	ouvir	a	pergunta,	Tomás	coçou	a	cabeça	sem	saber	bem	o	que	dizer.	Os	restos	mortais	do

principal	companheiro	de	Jesus	ainda	existiriam?	Onde	estavam	e	como	encontrá-los?	A	resposta	era
complicada.



II

Depois	de	limpar	o	espaço	em	torno	do	troféu	de	Pedro,	também	conhecido	por	troféu	de	Gaius,
Tomás	guardou	alguns	instrumentos	de	escavação	numa	cavidade	na	parede	junto	à	coluna	desaparecida,
duas	pás	e	uma	pequena	picareta;	não	precisava	delas	e	queria	livrar-se	de	peso	para	não	circular	pelo
perímetro	arqueológico	demasiado	carregado.

A	seguir	pegou	no	seu	saco	das	ferramentas,	já	mais	leve,	e	esgueirou-se	por	um	buraco	aberto	na
parede	vermelha.

“Anda.”
“Onde	vamos?”
“Trabalhar,	claro”,	disse.	“Não	viemos	aqui	fazer	turismo,	pois	não?	Hoje	quiseste	vir	comigo	para	a

zona	dos	trabalhos	arqueológicos,	por	isso	vais	ter	de	me	ajudar.”
Na	verdade	Maria	Flor	tinha	mais	vontade	de	andar	pelas	ruas	de	Roma	às	compras	do	que	de

permanecer	toda	a	manhã	fechada	nas	catacumbas	por	baixo	do	Vaticano,	mas	havia	tirado	o	dia	para
aquilo	e	resignou-se.	O	fato	é	que	decidira	passar	a	semana	em	Roma	com	o	namorado	enquanto	ele
trabalhava	no	setor	arqueológico	da	Basílica	de	São	Pedro	e	queria	aproveitar	a	oportunidade	de
permanecer	algumas	horas	na	companhia	dele.	Nos	restantes	dias	haveria	muito	tempo	para	as	compras.

Curvou-se	e	meteu-se	também	pela	abertura	nas	ruínas,	voltando	para	a	área	cheia	de	pequenos
compartimentos,	as	zonas	mortuárias	por	detrás	do	Campo	P.

“O	que	andas	agora	a	fazer?”
“Tenho	estado	a	catalogar	todas	estas	câmaras	mortuárias	atrás	do	troféu	de	Pedro”,	esclareceu	ele,

sinalizando	as	ruínas	em	redor.	“Há	por	aqui	muitas	ossadas	que	têm	de	ser	vistas	e	foi	justamente	para
este	trabalho	que	o	Vaticano	me	contratou.	Querem	estudar	quem	é	quem	aqui	nas	catacumbas.”

Maria	Flor	olhou	em	volta.	Talvez	por	se	terem	internado	ainda	mais,	o	ar	parecia	mais	fétido	e
saturado	do	que	no	resto	do	setor	arqueológico.

“Livra,	isto	tem	um	aspecto	sinistro!”,	desabafou.	“Como	é	que	em	dois	mil	anos	deixaram	a	zona
degradar-se	desta	maneira?”

“É	simples.	As	catacumbas	estiveram	esquecidas	durante	mais	de	metade	desse	tempo.”
Ela	arregalou	os	olhos,	surpreendida.
“Esquecidas	durante	mais	de	mil	anos?”
“É	verdade.”
“E	quando	se	lembraram	delas?”
“Durante	a	Segunda	Guerra	Mundial.	O	papa	Pio	XI	morreu	em	1939	e	no	testamento	falava	no	seu

desejo	de	ser	enterrado	nas	Grotte	Vecchie	sob	a	basílica,	as	velhas	grutas	situadas	mesmo	por	baixo	da
Confissão	de	Pedro,	a	tal	capela	subterrânea	existente	no	Vaticano	onde	segundo	a	tradição	se	encontra	o
túmulo	de	Pedro.	Que	maior	graça	poderia	haver	que	estar	sepultado	junto	ao	primeiro	papa,	a	pedra
sobre	a	qual	foi	erguida	a	Igreja?”

“Ah,	foi	assim	que	deram	com	isto...”
“Nem	mais.	Quando	vieram	para	aqui,	os	sampietrini	constataram	que	o	espaço	para	sepultar	Pio	XI

era	demasiado	estreito,	pelo	que	foi	dada	ordem	de	sondar	o	que	se	encontrava	sob	o	chão	das	Grotte
Vecchie.	Meteram	uma	sonda	por	ali	abaixo	e...	pimba!,	deram	de	caras	com	os	restos	do	pavimento	da



primeira	basílica!
Foi	uma	excitação.	Mais	importante	ainda,	detetaram	fendas	que	conduziam	a	uma	estranha	câmara

repleta	de	pedregulhos.”	“Eram	estas	catacumbas?”
“Sim,	mas	ninguém	sabia	isso	na	altura.	O	subsolo	da	basílica	estava	envolto	em	mistério.	O	novo

papa,	Pio	XII,	ficou	a	matutar	no	assunto	e	depois	de	muito	refletir	tomou	a	decisão	de	mandar	explorar
toda	esta	zona	então	desconhecida.	Estava	evidentemente	a	par	da	tradição	segundo	a	qual	era	nesta	área
que	se	encontrava	sepultado	Pedro	e	teve	curiosidade	de	saber	se	essa	sepultura	existia	mesmo	e	se
sobrevivera	ao	tempo.	Além	de	se	tratar	de	um	achado	arqueológico	de	extraordinário	valor	histórico,	as
implicações	teológicas	eram	evidentes.”

“Ah,	sim!	Provava-se	assim	a	existência	de	São	Pedro...”
“Mais	do	que	isso,	Florzinha.	Repara	que	Lutero	tinha	contestado	que	o	Vaticano	albergasse	o	túmulo

de	Pedro	e	a	Igreja	Ortodoxa	também	questionava	a	primazia	da	Igreja	Católica	no	cristianismo.
Encontrar	o	túmulo	de	Pedro	por	baixo	do	Vaticano	estabeleceria	a	Igreja	Católica	como	a	herdeira
legítima	da	cristandade,	a	verdadeira	fé,	criada	por	Simão,	a	pedra	sobre	a	qual	Jesus	disse	que	ergueria
a	sua	Igreja.	Seria	uma	pesada	derrota	teológica	para	os	protestantes	e	para	os	ortodoxos.	Como
poderiam	eles	daí	em	diante	negar	que	a	Igreja	Católica	era	mesmo	a	Igreja	de	Pedro,	o	mais	importante
apóstolo	de	Jesus?”

Avançavam	devagar,	a	lanterna	a	iluminar	o	caminho	por	entre	os	destroços,	os	pés	hesitantes	para
não	serem	traídos	por	nenhum	buraco	ou	pedra	solta.

“Pois,	mas	quer-me	cá	parecer	que	havia	aí	um	risco.	E	se	não	fosse	descoberto	nada?
Provar-se-ia	assim	que	os	protestantes	e	os	ortodoxos	tinham	afinal	razão...”
“Motivo	pelo	qual	os	trabalhos	foram	conduzidos	no	máximo	segredo”,	esclareceu	Tomás.	“Além

disso,	as	possibilidades	de	os	restos	mortais	de	Pedro	terem	sobrevivido	dois	mil	anos	no	meio	de	tantas
ruínas,	em	condições	de	umidade	hostis	à	preservação	de	corpos	e	após	tantos	episódios	sangrentos
envolvendo	o	Vaticano,	incluindo	as	invasões	de	Roma	pelos	visigodos,	pelos	vândalos,	pelos
ostrogodos	e	pelos	muçulmanos,	eram	muito	pequenas.”

“Vieram	à	procura	dos	restos	mortais	de	São	Pedro”,	repetiu	Maria	Flor.	“Há	pouco	perguntei-te	por
eles	e	não	me	respondeste.”

O	historiador	hesitou.
“Bem...	o	objetivo	último	destes	trabalhos	é	encontrar	as	ossadas	do	mais	importante	companheiro	de

Jesus,	como	é	evidente.”
“Mas	será	isso	possível?”,	duvidou	ela,	fazendo	um	gesto	para	as	catacumbas	que	os	rodeavam.	“Tu

mesmo	o	disseste,	isto	aqui	não	tem	condições	nenhumas	para	preservar	corpos	durante	dois	mil	anos.
Além	do	mais,	o	que	iriam	vocês	procurar	exatamente?	Uma	sepultura	a	dizer	aqui	jaz	São	Pedro?”

“E	por	que	não?”
Maria	Flor	lançou-lhe	um	olhar	cético.
“Estás	brincando	comigo...”
“Pelo	contrário,	falo	muito	a	sério”,	ripostou	Tomás.	“Repara,	sabemos	que	o	segundo	sucessor	de

Pedro,	o	papa	Anacleto,	mandou	fazer	um	relicário,	uma	espécie	de	caixão	de	terra	cozida	ou	de	pedra
oca,	onde	guardou	as	ossadas	do	velho	companheiro	de	Jesus.	E	através	do	testemunho	de	Gaius,	citado
por	Eusébio,	sabemos	que	esse	relicário	foi	depositado	no	troféu	de	Pedro,	a	estrutura	que	vimos	lá
atrás.”

“E...	encontraram	esse	relicário	na	estrutura?”
Tomás	vacilou.
“Não	ali!”
“Que	queres	dizer	com	isso?	Se	não	encontraram	o	relicário	ali,	encontraram-no	noutro	sítio?”
“A	resposta	não	é	simples,	porque	o	relicário	passou	por	tempos	conturbados.	Sabemos	que	durante



as	perseguições	aos	cristãos	os	restos	mortais	de	Pedro	foram	escondidos	nas	catacumbas	da	via	Appia.
Quando	as	coisas	acalmaram,	as	ossadas	voltaram	para	a	necrópole	da	colina	do	Vaticano.	O	problema	é
que	a	cidade	foi	posteriormente	saqueada	várias	vezes	pelos	bárbaros	e	pelos	muçulmanos,	que	roubaram
tudo	o	que	encontraram	com	valor.	Assim	sendo,	é	muito	possível	que	tenham	levado	também	o	relicário
de	Pedro.”

“Ah,	estou	vendo.	Então	não	encontraram	nada...”
Tomás	fez	uma	careta.
“Não	é	bem	assim.	Durante	a	Segunda	Guerra	Mundial	os	técnicos	enviados	pelo	papa	Pio	XII

realizaram	perfurações	em	profundidade,	abriram	túneis	nas	paredes	espessas	e	retiraram	toneladas	de
terra,	destroços	e	água.	Ao	fim	de	um	ano	concentraram	as	buscas	no	setor	por	baixo	da	Confissão	de
Pedro,	pois	como	disse	era	essa	a	zona	onde	segundo	a	tradição	se	encontravam	os	restos	mortais	do
fundador	da	Igreja,	e	deram	com	toda	esta	rede	de	túmulos	e	mausoléus.	Penetraram	desse	modo	em
lugares	onde	ninguém	havia	estado	em	mais	de	mil	anos	e	depararam-se	com	sarcófagos,	pinturas	murais,
urnas,	ossários	e	fragmentos	de	cerâmica.	Foi	assim	que	descobriram	o	Campo	P	e	o	troféu	de	Pedro
mencionado	por	Gaius.”

“Mas	não	os	ossos	de	São	Pedro...”
Tomás	contraiu	o	rosto	numa	expressão	de	incerteza.
“Não	sabemos.”
“Não	sabem	como?	Ou	encontraram	ou	não	encontraram,	é	muito	simples.”
Ciente	de	que	teria	de	se	explicar	melhor,	o	historiador	tentou	reordenar	os	pensamentos.
“Durante	a	Segunda	Guerra	Mundial	foi	constituída	uma	equipe	chefiada	por	monsenhor	Ludwig	Kaas

para	explorar	todo	este	espaço	por	baixo	das	Grotte	Vecchie.	Os	trabalhos	prolongaram-se	por	dez	anos
mas	o	problema	é	que	monsenhor	Kaas	era	um	verdadeiro	amador,	sem	a	menor	noção	de	como	se
processava	um	levantamento	arqueológico.	Não	sabia	nem	as	coisas	mais	elementares,	como	a
necessidade	de	manter	um	diário	com	a	relação	de	todas	as	descobertas,	vê	lá	tu!”

“Pois,	e	então?”,	impacientou-se	ela.	“Os	restos	mortais	de	São	Pedro	foram	ou	não	encontrados?”
O	historiador	apontou	para	a	abertura	que	conduzia	ao	Campo	P,	atrás	deles.
“A	equipe	deparou-se	de	fato	com	ossos	junto	ao	troféu	de	Caius,	ali	num	nicho	do	muro	vermelho.”
O	olhar	de	Maria	Flor	iluminou-se.
“A	sério?”
“Esses	ossos	estavam	misturados	com	pedaços	de	tecido	e	de	madeira	e	ainda	algumas	moedas.

Foram	feitos	exames	radiográficos,	químicos	e	microscópicos	e	concluiu-se	que	se	tratava	do	esqueleto
quase	completo	de	um	ser	humano	do	gênero	masculino	com	uma	estatura	superior	à	média	e	de	idade
avançada.”

Ela	mal	conseguia	conter	a	excitação.
“Ou	seja...	São	Pedro!”
“Foi	essa	de	fato	a	conclusão	que	se	tirou”,	confirmou	Tomás,	vagamente	divertido	com	o	entusiasmo

que	a	namorada	mostrava	pela	explicação.	“Os	restos	de	Pedro	tinham	enfim	sido	encontrados.”
Maria	Flor	quase	deu	um	salto	de	entusiasmo.
“Que	máximo!”
O	historiador	levantou	a	mão,	para	a	travar.
“O	problema	é	que	um	outro	investigador	mais	categorizado	estudou	os	mesmos	ossos	e	concluiu	que

se	tratava	afinal	dos	restos	de	três	indivíduos	diferentes,	entre	os	quais	uma	mulher,	e	que	não	havia	nada
que	os	aproximasse	do	que	se	sabia	sobre	Pedro.”

O	rosto	dela	metamorfoseou-se	num	semblante	decepcionado.	“Oh!”
“Ou	seja,	ficamos	com	uma	mão	cheia	de	nada	e	outra	de	coisa	nenhuma.”
“Então...	então	os	restos	de	São	Pedro	não	existem?	É	isso?”



Sem	querer	responder	diretamente,	Tomás	respirou	fundo,	como	se	assim	desse	a	resposta	e	ao
mesmo	tempo	se	tentasse	conformar	à	conclusão	inevitável,	e	levantou-se.	A	namorada	tinha	um	ar	de	tal
modo	desconsolado	que	ele	sentiu	necessidade	de	a	animar,	pelo	que	se	abeirou	dela	e	a	abraçou.

“Os	restos	de	Pedro	não	foram	encontrados”,	reconheceu	num	murmúrio	carinhoso.
“E	então?	O	que	interessa	isso?”
Colou-lhe	um	beijo	nos	lábios,	primeiro	com	suavidade	e,	entusiasmando-se,	com	paixão	crescente.

Os	beijos	e	o	calor	emanado	pelo	corpo	de	fêmea	que	estreitava	entre	os	braços	despertaram-lhe
inesperadamente	a	masculinidade.

“Olááá!”,	exclamou	ela	quando	os	lábios	se	descolaram,	sentindo	o	chumaço	encher-lhe	as	calças.
“Já	vi	que	o	meu	amiguinho	acordou.”

“Pois	foi”,	assentiu	Tomás	com	um	sorriso	malicioso.	“Estamos	aqui	sozinhos	e...
enfim...”
Maria	Flor	encarou-o	com	desconfiança.
“Enfim	o	quê?”
O	namorado	olhou	em	redor,	examinando	o	espaço	com	novos	olhos.
“Não	achas	que	este	sítio	tem	o	seu	quê	de	romântico?	Romântico	e...	excitante,	convenhamos.	Por

que	não	tirar	partido?”
“Tomás	Noronha,	estás	a	sugerir	que...	que...?”
Não	terminou	a	frase	porque	ele	a	calou	com	um	beijo	impetuoso.	Tomás	mergulhou	naquela	boca

suave	e	sentiu-lhe	a	língua	irrequieta	e	o	corpo	roliço	comprimido	contra	o	seu	e	a	maciez	dos	seios	a
afagar-lhe	o	peito	e	com	as	mãos	começou	a	tirar	desajeitadamente	o	cinto	para	baixar	as	calças	e...

“Não	pode	ser!”,	disse	ela	com	brusquidão,	apartando-se	do	companheiro.	“Não	pode	ser!”
Maria	Flor	cambaleou	para	trás	e	quase	caiu	sobre	um	mausoléu.
“Por	quê?”,	admirou-se	ele,	segurando-a	para	a	impedir	de	se	estatelar.	“O	que	aconteceu?”
“Aqui	não.	Estamos	numa	necrópole,	Tomás!	Mais,	estamos	no	Vaticano!”
“E	depois?”
A	pergunta	dele	deixou-a	escandalizada.
“E	depois	?”	Apontou	para	o	setor	das	catacumbas	onde	se	encontrava	o	troféu	de	Gaius.	“Aqui	ao

lado	está	o	mausoléu	onde	foi	sepultado	São	Pedro!”	Apontou	para	o	teto.
“Ali	em	cima	está	a	Basílica	de	São	Pedro	e	todo	o	Vaticano	e	o	papa!”	Indicou	o	espaço	em	volta.

“Isto	é	um	local	sagrado!	Não	podemos	pôr-nos	aqui	a...	a...”
Tomás	inclinou	a	cabeça	de	lado	e,	cruzando	os	braços,	encarou-a	com	ar	trocista.
“Olha	lá,	agora	deste	em	beata?”
“Sabes	muito	bem	que	não	sou	beata	nenhuma,	mas	sou	católica	e	pelo	visto	tenho	muito	mais	juízo

do	que	tu!	Vocês,	os	homens,	são	todos	iguais!	Só	querem	é	regabofe!”
“Mas,	fofinha,	qual	é	o	mal	de	aproveitarmos	estarmos	aqui	sozinhos	e...”
A	namorada	nem	quis	ouvir	o	resto.
“Não	tens	trabalho	para	fazer?”
“Bem...	tenho,	claro	que	sim.”
“Então	vai	fazê-lo!”
“Mas,	queridinha,	tu	não	queres...”
“Vai	trabalhar!”,	insistiu	ela	com	firmeza.	“Já!”
Os	ombros	de	Tomás	descaíram.	Sabia	quando	estava	derrotado	e	aquela	era	uma	dessas	ocasiões.
“Pois,	está	bem”,	disse	com	resignação.	Pegou	no	saco	com	as	restantes	ferramentas.
“E	tu?	O	que	vais	fazer?”
“Vou	pôr-me	a	explorar	isto.	Tens	aí	alguma	lanterna	que	me	emprestes?”
O	historiador	tirou	a	lanterna	sobressalente	da	bolsa	e	entregou-a.



“Tem	cuidado	para	não	danificares	nada”,	avisou-a.	“Não	te	esqueças	de	que	toda	esta	zona	está
reservada	ao	trabalho	arqueológico.	Convém	que	não	toques	em	nada.”

“Está	bem,	está	bem.	E	para	onde	vais	tu?”
Tomás	deu	meia	volta	e	começou	a	afastar-se,	o	foco	de	luz	da	lanterna	a	abrir	caminho	pela

necrópole	subterrânea.
“Pediram-me	que	catalogasse	as	câmaras	mortuárias	e	tudo	o	que	aqui	existe”,	disse.
“Vou	agora	ali	para	a	zona	da	família	Valerius.”
Desapareceu	por	entre	as	ruínas	e	dele	os	únicos	vestígios	que	Maria	Flor	passou	a	registrar	foram	o

clarão	da	lanterna	e	os	sons	dos	passos	que	se	afastavam	a	ecoar	pelas	velhas	catacumbas.



III

Havia	já	uma	hora	que	Tomás	andava	às	voltas	com	a	inscrição	gravada	junto	à	estrutura	funerária.
Desde	que	fora	para	essa	ala	da	necrópole	subterrânea	passara	todo	o	tempo	num	mausoléu	vizinho	ao
dos	Valerii,	pois	a	inscrição	cristã	que	aí	encontrara	deixara-o	fascinado.	Os	familiares	do	defunto,
decerto	pessoa	de	importância	na	sociedade	da	sua	época,	pediam	a	Pedro	que	intercedesse	pelas	almas
dos	mortos	enterrados	“perto	dele”.

‘“Perto	dele’...”,	murmurou,	ponderando	as	palavras	entalhadas	na	inscrição.
“Hmm...	interessante.”
Tratava-se	de	outro	indício,	se	mais	fossem	necessários,	de	que	o	principal	companheiro	de	Jesus

havia	com	efeito	sido	sepultado	nas	redondezas;	só	assim	aquela	prece	poderia	ser	entendida.	De	resto,
encontrava-se	no	teto	daquela	câmara	a	segunda	mais	antiga	pintura	conhecida	de	Jesus,	o	que	tornava	o
espaço	ainda	mais	especial.

Pegou	no	diário	dos	trabalhos	arqueológicos	e	rabiscou	as	suas	anotações.	Aquelas	inscrições	teriam
de	ser	datadas	com	precisão.	Fosse	quem	fosse	que	as	tivesse	feito,	na	altura	em	que	a	prece	fora	escrita
as	ossadas	de	Pedro	ainda	estariam	de	certeza	no	troféu	de	Gaius,	pois	apenas	desse	modo	se	explicava	o
apelo	ao	apóstolo	para	que	intercedesse	pelas	almas	dos	que	estavam	enterrados	“perto	dele”.

“Tomás?”
O	trabalho	de	um	arqueólogo	era	aliás	feito	de	detalhes.	Muita	da	informação	que	se	arrancava	do

passado	resultava	de	indícios	indiretos	que	se	iam	recolhendo	nas	escavações.	Coisas	que	à	primeira
vista	se	afiguravam	secundárias	e	até	perfeitamente	inócuas	davam	amiúde	pistas	que	permitiam	chegar	a
descobertas	importantes.	Cruzando	as	informações	e...

“Tomás!”
A	voz	longínqua	de	Maria	Flor	irrompeu	até	ao	historiador,	absorvido	no	trabalho	que	tinha	em	mãos.

Tomás	estremeceu	e	voltou-se	para	trás,	encarando	a	treva	das	catacumbas.
“O	que	é?”
“Podes	vir	aqui?”
O	namorado	bufou	de	frustração.	Definitivamente	não	fora	boa	ideia	trazê-la	para	o	perímetro	dos

trabalhos	arqueológicos.	Gostava	de	trabalhar	horas	a	fio	concentrado	numa	tarefa	única,	pois	só	assim
conseguia	ser	eficiente,	e	as	interrupções	perturbavam-lhe	a	concentração.

“Já	vou.”
Levantou-se	e	esboçou	um	esgar	dorido;	estar	tanto	tempo	de	cócoras	a	analisar	os	vestígios

arqueológicos,	além	de	ser	cansativo,	provocava-lhe	dores	nas	costas.	Pegou	na	lanterna	e,	guiando-se
pelo	caminho	que	o	foco	lhe	indicava,	encaminhou-se	na	direção	da	voz	de	Maria	Flor,	para	os	lados	do
Campo	P.

Ziguezagueou	entre	as	ruínas	e	viu	o	clarão	da	lanterna	da	namorada	pela	abertura	na	parede
vermelha;	pelo	visto	ela	encontrava-se	no	Campo	P	junto	ao	troféu	de	Pedro.

“Vem	cá”,	disse	Maria	Flor,	apercebendo-se	da	aproximação	dele	pelo	brilho	da	lanterna.	“Anda	ver
isto.”

O	companheiro	passou	pela	abertura	e	voltou	a	entrar	no	Campo	P.	Ela	metera-se	dentro	do	troféu	de
Pedro,	debruçada	sobre	a	pequena	parede	situada	no	local	da	coluna	que	desaparecera;	a	parede	tinha



quase	um	metro	de	altura	e	meio	metro	de	espessura.
“O	que	foi?”
“Isto	está	cheio	de	inscrições.	Ora	vê.”
Tomás	abeirou-se	da	namorada	e	colou	os	olhos	às	mensagens	esculpidas	na	parede.
“Ah,	pois.	A	parede	dos	graffiti.”
“O	quê?”,	alarmou-se	ela.	“Não	me	digas	que	andaram	a	vandalizar	o	túmulo	de	São	Pedro!”
“Não,	não.	Chama-se	parede	dos	graffiti	porque	está	cheia	de	inscrições	feitas	pelos	cristãos	do

Século	III.	O	fato	de	haver	tantos	graffiti	aqui	acumulados,	o	que	é	pouco	habitual,	mostra	a	importância
que	os	antigos	cristãos	atribuíam	a	este	mausoléu.	Além	do	mais,	as	inscrições	estão	encriptadas,	de
modo	que	o	seu	conteúdo	apenas	fosse	acessível	a	iniciados,	o	que	é	interessantíssimo	e	nos	abre	uma
janela	sobre	as	crenças	da	época.”

Apontou	para	uma	das	inscrições.	“Vês	estes	dois	símbolos?	É	um	chi	e	um	ro	e	juntos	representam
Cristo.”

“Ah,	estou	vendo.	Como	este	calhau	aqui	no	chão.”
“Qual	calhau?”
Maria	Flor	se	abaixou	e	mostrou-lhe	um	fragmento	que	apanhou	do	chão.
“Isto	aqui.	Também	tem	sinais	esculpidos.”
O	historiador	pegou	no	fragmento	e	constatou	que	não	se	tratava	de	um	calhau,	mas	de	um	pedaço	de

gesso	igual	ao	da	parede	vermelha.	Apontou	a	luz	da	lanterna	para	a	superfície	do	fragmento	e	estudou	a
inscrição	ali	feita.

“Curioso...”
Ele	parecia	de	tal	modo	intrigado	que	até	a	deixou	preocupada.
“O	que	foi?”
Tomás	manteve-se	um	longo	momento	em	silêncio,	a	perscrutar	os	contornos	da	inscrição	e	a

ponderar	o	seu	significado	com	um	semblante	incrédulo.
“Será	possível?”,	murmurou,	mais	para	si	do	que	para	ela.	“Será	que...	que...”
“Que	o	quê?	O	que	se	passa,	Tomás?”
Pela	primeira	vez	em	mais	de	um	minuto,	ele	descolou	os	olhos	do	fragmento	e	fitou-a.
“Onde	encontraste	isto?”
Ela	apontou	para	o	chão,	na	zona	de	interseção	entre	a	parede	vermelha	e	a	parede	de	graffitis.
“Aqui.	Por	quê?”
Abrindo	apressadamente	o	bloco	de	notas,	Tomás	copiou	numa	folha	as	duas	palavras	esculpidas	no

fragmento,	uma	sobre	a	outra,	e	meditou	sobre	elas.	O	segundo	caráter	da	primeira	palavra,	a	que	estava
por	cima,	era	um	E	e	o	último	um	I.	Depois,	quase	a	medo,	completou	o	topo	do	E	com	um	acento,	de
maneira	a	ficar	É,	e	o	topo	do	I	com	um	círculo	fechado,	de	modo	a	transformá-lo	numa	espécie	de	P.
Testando	a	hipótese	que	momentos	antes	tomara	forma	na	sua	mente,	acrescentou	a	seguir	dois	novos
caracteres,	um	O	e	um	Σ.

Arregalou	os	olhos	e	deu	um	salto.
“Eureca!”
“O	quê?	O	quê?”
“Não	vês	o	que	está	aqui	escrito?”
Virou	para	ela	a	folha	que	acabara	de	garatujar	com	as	palavras	que	constavam	do	fragmento,

completadas	pelo	POE	final	da	palavra	que	se	encontrava	por	cima.



Maria	Flor	respondeu	com	uma	expressão	de	incompreensão.
“Não	percebo	nada.”
“Petrus	eni!”,	exclamou	ele.	“Não	é	extraordinário?”
“Sim,	mas	o	que	quer	isso	dizer?”
O	historiador	estava	de	tal	modo	excitado	que	levou	um	instante	a	perceber	que	ela	era	leiga	na

matéria	e	decerto	não	acompanhava	o	raciocínio.
“Petrus	é	Pedro	escrito	com	caracteres	gregos.	E	eni	é	uma	contração	de	um	verbo	grego	e	significa

está	aqui	dentro.	Petrus	eni	quer	dizer	Pedro	está	aqui	dentro!	Percebes?”
A	namorada	olhou-o,	ainda	sem	entender.
“Aqui?	Aqui	onde?”
Tomás	fez	um	gesto	para	a	coluna	que	sustentava	o	troféu	de	Pedro.
“Aqui,	no	mausoléu!”
Ela	olhou-o	esgazeada,	numa	expressão	de	compreensão.
“Ah,	estou	a	entender!”,	exclamou.	Contraiu	as	pálpebras,	assaltada	por	uma	dúvida,	e	observou	a

anotação.	“Diz	aí	que	São	Pedro	está	aqui	dentro?	Mas	dentro	de	quê	exatamente?”
Tratava-se	de	uma	boa	pergunta,	percebeu	o	historiador.	Pedro	estava	dentro	de	quê?	Estudou	de

novo	o	fragmento	de	gesso	e	percebeu,	pela	cor	e	pela	textura,	que	ele	se	havia	desprendido	do	muro
vermelho.	Como	o	muro	vermelho	era	anterior	ao	mausoléu,	tudo	indicava	que	alguém	o	usara	para
assinalar	por	escrito	o	local,	quase	como	numa	tabuleta.	Assim,	os	restos	de	Pedro	encontravam-se
dentro	de	alguma	coisa	na	parede	ou	junto	à	parede.	Era	aí	que	tinha	de	procurar.

Depois	de	guardar	o	fragmento	num	saco	de	plástico	para	posterior	exame	laboratorial,	abeirou-se	do
ponto	em	que	a	parede	vermelha	se	cruzava	com	a	parede	dos	graffiti	e	examinou	o	espaço	até	dar	com
uma	abertura	nessa	última	parede;	dir-se-ia	mais	um	esconderijo	que	um	relicário.

“Olha,	olha!	E	esta?”
“Que	foi?”
“Um	loculus”,	constatou.	“Está	aqui	um	loculus.”
“O	que	é	isso?”
Meteu	a	mão	pela	abertura	que	acabara	de	descobrir.	O	loculus	continha	uma	espécie	de	cofre	de

mármore	sem	tampa,	e	explorou-o	aos	apalpões	cegos.
“É	um	nicho.”
“Tem	alguma	coisa	lá	dentro?”
Depois	de	explorar	o	loculus	da	parede	dos	graffiti,	primeiro	devagar	e	depois	quase	freneticamente,

Tomás	retirou	a	mão	e	esboçou	uma	careta	decepcionada.
“Nada.”
“Então	onde	poderá	estar	São	Pedro?”
Após	examinar	também	a	parede	vermelha,	o	historiador	vasculhou	no	entulho	no	qual	o	mausoléu	se

encontrava.	Voltou	a	não	descobrir	nada.	Frustrado,	imobilizou-se	a	contemplar	as	hipóteses.	Os	seus
olhos	verdes	dançaram	entre	a	inscrição	Petrus	em	esculpida	no	fragmento	de	gesso	avermelhado	e	o
loculus	da	parede	dos	graffiti,	na	esperança	de	perceber	o	mistério.	Seria	possível	o	loculus	estar	mesmo
vazio?	Pôs-se	a	matutar	no	problema.	A	inscrição	dizia	que	Pedro	estava	ali	dentro,	mas	dentro	do
loculus	não	havia	nada.	Como	explicar	isso?

E	se...?



“Já	sei!”
Rodou	sobre	os	calcanhares	e,	apontando	a	lanterna	para	a	abertura	que	conduzia	ao	clivus	mais

próximo,	abalou	dali	no	passo	apressado	e	determinado	de	um	homem	com	uma	missão.	Conseguiria	ele
encontrar	os	ossos	de	Pedro?



IV

O	velho,	um	homem	calvo	com	a	pele	enrugada	e	uma	barbicha	branca	e	pontiaguda,	estava	sentado
junto	à	janela	que	dava	para	o	Grande	Nicho	della	Pigna	a	gozar	o	sol	matinal	e	a	observar
sonolentamente	os	turistas	que	tiravam	fotografias	junto	à	grande	pinha	verde	que	lá	em	baixo	ornava	o
Cortile	della	Pigna	e	os	prelados	que	atravessavam	o	pátio	ajardinado.	A	mão	ossuda	segurava	um
cajado	e	tremia-lhe	ligeira	mas	incessantemente,	sinal	de	que	o	Parkinson	o	atacava	já,	e	as	pálpebras
começavam	a	pesar-lhe,	ao	ponto	de	o	fazer	adormecer	constantemente,	para	logo	acordar	quando
cabeceava	de	sono.

Ao	sentir	movimento	próximo,	no	instante	em	que	se	deixava	adormecer	de	novo,	virou	a	cara
ensonada	para	ver	quem	se	aproximava.

“Signor	Sigone?”
O	velho	estremeceu	e	despertou	por	completo	ao	reconhecer	o	homem	que	o	interpelava.
“Ah,	professor	Noronha!”,	exclamou.	“Ainda	bem	que	o	vejo!	Sua	eminência	anda	à	sua	procura!”
A	informação	surpreendeu	Tomás.	Viera	com	Maria	Flor	à	procura	de	Giovanni	Sigone	e	descobria

que	afinal	ele	próprio	era	procurado.
“Quem?”
“Sua	eminência,	o	cardeal	Barboni.	Passou	por	aí	a	perguntar	por	si.”
O	semblante	do	historiador	transformou-se;	de	espantado	passou	a	intrigado.	Não	era	caso	para

menos.	Ângelo	Barboni	era	o	secretário	de	Estado,	uma	espécie	de	primeiro-ministro	da	Santa	Sé,	o	que
em	teoria	fazia	dele	a	pessoa	mais	poderosa	da	hierarquia	da	Igreja	depois	do	papa.	Isto	em	teoria,
sublinhe-se,	pois	na	prática	tendia	a	ser	ainda	mais	poderoso	do	que	o	sumo	pontífice,	uma	vez	que,
sendo	secretário	de	Estado,	era	ele	quem	mexia	os	cordelinhos	das	ações	quotidianas	da	cúria,	o	governo
do	Vaticano,	enquanto	o	papa	se	dedicava	às	grandes	questões	espirituais	da	Igreja.

“O	cardeal	Barboni?	O	que	me	queria	ele?”
“Não	sei.”	Levantou	a	mão	e	fez	sinal	a	um	rapaz	que	vinha	do	Museu	Pino-Clementino.	“Fabio!”,

chamou-o.	“Avisa	sua	eminência	de	que	o	professor	Noronha	está	aqui!	Adesso!”
Depois	de	devolver	um	“certo!”	afirmativo,	o	jovem	funcionário	do	museu	desapareceu	nos

corredores	do	Vaticano,	deixando	Sigone	de	novo	a	sós	com	Tomás	e	Maria	Flor.
“Como	sabe,	signor	Sigone,	fui	encarregado	pela	Comissão	Pontifícia	da	Arqueologia	Sagrada	de

catalogar	as	sepulturas	que	se	encontram	na	necrópole	e	de	procurar	vestígios	dos	restos	mortais	de
Pedro”,	recordou-lhe	o	historiador	português.	“Ora	o	senhor	esteve	envolvido	nos	trabalhos	de
monsenhor	Kaas,	não	esteve?”

“Vero”,	confirmou	Sigone.	“Na	altura	era	um	jovem	e	ingênuo	sampietrino	e	fui	escolhido	para
integrar	a	equipe	de	monsenhor	Kaas	que	andou	lá	por	baixo	a	fazer	as	escavações	ordenadas	por	sua
santidade.	Ah,	tempos	gloriosos!”

Os	sampietrini,	como	sabia	Tomás,	eram	os	operários	especializados	da	Cidade	do	Vaticano.
“Não	duvido	que	tenha	sido	uma	epopeia	escavar	na	necrópole	e	sobretudo	descobrir	o	troféu	de

Pedro”,	anuiu.	“Deve	ter	sido	uma	sensação!”
“Oh,	professor,	nem	imagina!	O	que	rezei	à	Virgem	nesse	dia	para	lhe	agradecer	a	graça!”
Tomás	pigarreou,	preparando-se	para	entrar	no	assunto	que	ali	o	trouxera.



“Ouça,	signor	Sigone,	tenho	uma	pergunta	a	fazer-lhe	sobre	a	parede	dos	graffiti,	não	sei	se	está	a	ver.
É	aquela	mesmo	junto	ao	troféu	de	Pedro...”

O	velho	desfocou	os	olhos	enquanto	visualizava	mentalmente	a	imagem	da	referida	parede.	Havia
décadas	que	não	ia	ao	local,	mas	mantinha	todos	os	detalhes	do	Campo	P

gravados	a	ferro	na	memória,	incluindo	a	parede	dos	graffiti.
“Sim,	sei	qual	é.	A	parede	que	está	cheia	de	inscrições,	mesmo	colada	ao	mausoléu.”
“Essa	mesmo.	Presumo	que	também	saberá	que	essa	parede	dos	graffiti	tem	um	nicho	a	meio.”
“Um	nicho?”
“Sim,	um	loculus...	uma	espécie	de	buraco	aberto	na	parede	revestido	de	placas	de	mármore.

Lembra-se	de	ver	isso?”
O	olhar	mortiço	do	velho	animou-se.
“Ah,	sim!	Sei,	sei!”
“Acontece	que	esse	loculus	está	vazio.”
“Pois	está,	pois	está.”
“Mas,	signor	Sigone,	isso	é	estranho,	não	é?	Repare,	se	os	cristãos	daquela	época	revestiram	o

loculus	de	mármore	é	porque	ele	tinha	importância,	sobretudo	considerando	o	local	onde	se	encontrava.
Então	deram-se	eles	a	despesas	com	mármore	e	a	todo	aquele	trabalho	e	depois	deixaram-no	vazio?”

O	antigo	sampietrino	balançou	afirmativamente	a	cabeça.
“Pois,	é	estranho.”
“Quando	vocês	descobriram	o	mausoléu,	o	loculus	da	parede	dos	graffiti	já	estava	vazio?”
Sigone	voltou	a	assentir.
“Sim,	sim.”
A	resposta	deixou	Tomás	decepcionado.	A	mensagem	do	fragmento	de	gesso	que	caíra	da	parede

vermelha	ao	lado	da	parede	dos	graffiti	era	clara	a	indicar	Petrus	eni,	ou	Pedro	está	aqui	dentro.	Mas
dentro	de	quê?	Só	podia	ser	do	loculus.	No	entanto,	aí	estava	o	último	dos	sampietrini	que	haviam
entrado	pela	primeira	vez	na	necrópole	e	descoberto	o	troféu	de	Pedro	a	confirmar	que	o	nicho	se
encontrava	vazio	quando	fora	encontrado.

“Pois,	estou	a	perceber”,	murmurou	o	historiador.	“Não	tinha	nada	lá	dentro.”
O	idoso	hesitou.
“Quer	dizer,	só	entulho.”
A	resposta	fez	Tomás	erguer	uma	sobrancelha.
“Entulho?	Que	entulho?”
“Porcarias.	Lixo.”	Encolheu	os	ombros	para	sublinhar	a	irrelevância	do	conteúdo	do	loculus.	“Nada

de	especial.”
O	coração	do	acadêmico	português	disparou	ao	ouvir	esta	novidade.	Seria	possível	que...?
“O	que...	o	que	fizeram	desse	lixo?”
“Monsenhor	Kaas	tirou-o.”
O	historiador	deu	um	salto	e	quase	gritou.
“Tirou-o?!”
O	italiano	assustou-se	com	a	reação,	que	lhe	pareceu	despropositada.	O	que	tinha	ele	dito	assim	de

tão	grave,	interrogou-se	Sigone,	que	justificasse	aquele	frenesim	do	seu	interlocutor?
“Há	algum	problema,	professor?”
“Isso	é	uma	catástrofe!”,	berrou	Tomás,	agarrando	no	velho	pelos	ombros	e	sacudindo-o	como	se	não

passasse	de	um	saco	de	ossos.	“Vocês	têm	a	noção	do	que	fizeram?	Vocês	percebem	o	crime	que...	que...”
O	sampietrino	abanava	todo	e,	receando	ser	sovado,	cobriu	a	cabeça	com	as	mãos.
“Professor,	o	que	fiz	eu?”
Ao	perceber	nesse	instante	que	se	descontrolara	e	quase	maltratava	fisicamente	um	idoso,	o	português



largou-o	de	pronto.	Olhou	em	redor	e	viu	vários	turistas	a	observarem-nos,	tentando	avaliar	se	deveriam
chamar	a	Gendarmaria	ou	os	guardas	suíços	ou	se	o	que	viam	não	o	justificava.

Disfarçando,	Tomás	abriu	o	rosto	no	melhor	sorriso	de	que	era	capaz	e	passou	a	mão	pelo	ombro	de
Sigone	como	se	o	acarinhasse.	Vendo	que	as	coisas	regressavam	ao	normal	e	afinal	tudo	não	passava
mesmo	de	um	equívoco,	os	mirones	seguiram	caminho.

Aliviado,	o	historiador	voltou	a	encarar	o	seu	trêmulo	interlocutor.
“Ouça,	signor	Sigone,	monsenhor	Kaas	informou	ao	menos	os	arqueólogos	do	sucedido?”
O	italiano	parecia	ainda	um	tudo-nada	assustado,	mas	respondeu.
“Aquilo	era	entulho,	professor.”
“Pois,	mas	ele	informou	os	arqueólogos	ou	não?”
“Claro	que	não,	professor.	Por	que	haveria	de	os	informar	se	se	tratava	de	mero	lixo?”
Tomás	esboçou	um	gesto	de	exasperação	por	se	ver	na	contingência	de	explicar	o	que	deveria	ser

óbvio	para	qualquer	pessoa	com	a	responsabilidade	de	explorar	vestígios	arqueológicos.	Tinha	vontade
de	o	sacudir	de	novo,	de	o	insultar,	de	praguejar	e	berrar.

Conteve-se.
“Num	sítio	arqueológico	tudo	tem	importância,	signor	Sigone.	Até	o	lixo.	Sobretudo	se	for	tirado	de

um	nicho	que	está	assinalado	como	Petrus	eni,	está	a	perceber?”
“Petrus...	quê?”
Sentindo	a	irritação	tomar	conta	dele	e	que	tudo	aquilo	lhe	estava	a	fazer	mal,	o	historiador	achou	que

o	melhor	era	sair	dali,	até	porque	o	velho	sampietrino	não	tinha	culpa	nenhuma	dos	disparates	de
monsenhor	Kaas,	manifestamente	um	incompetente	que	andara	a	brincar	aos	arqueólogos	e	assim
destruíra	um	dos	maiores	achados	da	história	da	arqueologia	bíblica.	E	mesmo	que	Sigone	tivesse
responsabilidades	a	verdade	é	que	já	não	havia	remédio,	o	mal	estava	feito.

Resignado,	Tomás	deu	meia	volta	e	fez	tenções	de	se	ir	embora.
“Esqueça	o	assunto,	signor	Sigone”,	disse	em	jeito	de	despedida.	“Não	cabe	na	cabeça	de	ninguém

deitar	fora	o	entulho	que	se	descobre	num	espaço	arqueológico,	muito	menos	desta	importância,	mas...
enfim.	O	que	está	feito	está	feito.”	Acenou.	“Tenha	um	bom	dia.”

Acompanhado	por	Maria	Flor,	Tomás	afastou-se	cabisbaixo	da	janela	que	dava	para	o	Grande	Nicho
da	Pinha	e,	sentindo	a	exasperação	devorar-lhe	as	entranhas,	encaminhou-se	para	o	longo	Corredor	de
Bramante	rumo	ao	Palácio	Medieval	com	vontade	de	sair	do	Vaticano	o	mais	depressa	possível	e	tentar
esquecer	todo	aquele	fiasco.	Como	era	possível	tanta	estupidez?,	interrogava-se.	Caberia	na	cabeça	de
alguém	que...

“Ele	não	o	deitou	fora.”
As	palavras	lançadas	à	distância	pelo	velho	fizeram	o	acadêmico	voltar-se	para	trás	enquanto

caminhava.
“Perdão?”
“O	lixo.	Monsenhor	Kaas	não	o	deitou	fora.”
Ao	ouvir	isto,	Tomás	estacou	e	virou-se	de	modo	a	encarar	o	antigo	sampietrino	com	um	olhar	em	que

se	misturava	esperança	e	incredulidade.
“O	quê?”
Apoiando	a	mão	trêmula	sobre	o	cajado,	o	ancião	ergueu-se	do	seu	lugar	e	começou	a	caminhar

lentamente	na	direção	dos	dois	portugueses,	a	ponta	do	cajado	a	soltar	sons	metálicos	enquanto	ia
batendo	no	mármore	do	piso.

“Eu	sei	onde	está	guardado	o	conteúdo	do	loculus.”



V

Depois	de	abrir	a	porta	do	velho	armário	do	armazém,	Giovanni	Segoni	mergulhou	a	cabeça	calva	no
interior	e	vasculhou	na	primeira	prateleira	a	contar	do	chão.	Nada	tendo	aí	encontrado,	passou	para	a
segunda	prateleira	e	assim	sucessivamente	até	grunhir	de	insatisfação.	O	armário	não	tinha	o	que
procurava.

Fechou	as	portas	e	foi	para	o	segundo	armário,	ao	lado	do	primeiro,	onde	repetiu	a	operação.	Quando
chegou	à	terceira	prateleira,	imobilizou-se.

“Está	aqui!”
A	arder	de	curiosidade,	Tomás	e	Maria	Flor	aproximaram-se	das	costas	do	italiano	e	tentaram

espreitar	sobre	os	ombros	dele	para	ver	o	conteúdo	da	terceira	prateleira.
“Quer	ajuda?”
O	antigo	sampietrino	inclinou-se	sobre	a	prateleira	e,	recorrendo	a	todas	as	suas	energias,	agarrou

num	objeto	que	aí	se	encontrava	guardado.
“Porca	miséria!”,	praguejou	entredentes.	“Posso	estar	velho	mas	ainda	tenho	força	para	isto,	que

diabo!”
Não	que	os	dois	portugueses	quisessem	duvidar	dele,	até	porque	ver	um	idoso	mostrar	tanta	vontade

de	mostrar	a	sua	vitalidade	não	podia	deixar	de	os	enternecer,	mas	ao	observar	a	forma	como	o	corpo
minúsculo	lhe	tremia	no	esforço	de	tentar	levantar	o	objeto	era	impossível	não	questionar	a	sua
capacidade	para	retirar	dali	o	que	quer	que	fosse.

“Ouça,	veja	se...”
Com	uma	enorme	dificuldade	em	equilibrar-se	com	tanto	peso,	Segoni	girou	sobre	si	mesmo	e,

cambaleando	como	um	ébrio,	carregou	uma	enorme	bandeja	para	a	mesa	que	ocupava	o	centro	da
arrecadação.

“Ughhh...”,	gemeu	enquanto	transportava	a	bandeja,	o	rosto	rubro	e	inchado	de	esforço,	até	que	largou
aquele	volume	com	um	suspiro	de	alívio.	“Ufa!”

Não	se	podia	dizer	que	fosse	a	forma	mais	adequada	de	lidar	com	relíquias	preciosas,	mas	Tomás
preferiu	nada	dizer	para	não	enervar	quem	tentava	ajudá-lo.	Os	olhos	ansiosos	dos	dois	portugueses
pousaram	de	imediato	no	conteúdo	da	bandeja,	um	saco	de	plástico	poeirento	com	material
indeterminado	no	interior.	Assim	à	primeira	vista,	dir-se-ia	realmente	que	o	responsável	pela	primeira
exploração	da	necrópole	tivera	razão	e	o	saco	só	continha	entulho.

“Foi	isto	que	monsenhor	Kaas	retirou	do	loculus	escondido	na	parede	dos	graffiti?”
Ainda	ofegante	com	o	esforço,	o	peito	a	arfar	e	o	coração	aos	saltos,	o	ancião	assentiu.
“Isto	mesmo.	O	professor	quer	abrir?”
Retirando	dos	bolsos	as	luvas	que	os	arqueólogos	usavam	sempre	que	mexiam	em	objetos	preciosos,

Tomás	calçou-as	primeiro	e	a	seguir	estendeu	um	grande	lenço	no	espaço	vazio	da	mesa	ao	lado.	Só
depois	a	sua	atenção	regressou	ao	conteúdo	da	bandeja.

Com	gestos	lentos	e	delicados,	desfez	o	nó	que	selava	o	saco	de	plástico	e	retirou	peça	por	peça	o
seu	conteúdo.	Sempre	com	infinito	cuidado,	como	se	lidasse	com	cristal,	foi	espalhando	pedaços	sobre	o
lenço	um	a	um.

“Florzinha,	podes	tomar	nota?”



Maria	Flor	retirou	do	saco	o	diário	de	arqueologia	que	ele	usava	neste	tipo	de	trabalho	e	preparou	a
caneta.

“Diz	lá.”
“Então	escreve	aí.	Dois	fragmentos	vermelhos.”
Ela	tomou	nota.
“Hmm-hmm.”
“Dois	pedaços	de	tecido.”
“Hmm-hmm.”
“Ossos	incrustados	de	terra.”
“Sim.”
“Pequenas	pedras	e	pedaços	de	areia	e	argila.”
“Hmm-hmm.”
O	saco	de	plástico	ficou	enfim	vazio	e	os	dois	portugueses	e	o	italiano	contemplaram	um	longo

momento	as	peças	espalhadas	sobre	o	lenço.
“Monsenhor	Kaas	tinha	razão”,	concluiu	o	velho	Segoni,	o	primeiro	a	quebrar	o	silêncio.	“Isto	é

lixo.”
Com	um	semblante	impassível,	Tomás	retorquiu	num	tom	neutro	que	escondia	a	emoção	que	o

invadia.
“Isto	é	um	tesouro.”
“Um	tesouro?”,	admirou-se	o	velho	sampietrino.	“Este...	este	entulho?	Isto,	professor,	não	passa	de

terra	e	areia	e	uns	pedaços	de	osso	e	pouco	mais.	Veja,	esse	pano	parece	serapilheira	ordinária.	Como
pode	isto	ser	um	tesouro?”

O	historiador	apontou	para	os	pedaços	de	tecido.
“Naquele	tempo	praticamente	não	havia	sedas	na	Europa,	signor	Segoni.	Todos	os	tecidos	eram

ordinários.	Mas	não	vê	que	o	pano	brilha?	Isto	não	é	serapilheira,	mas	um	tecido	que,	embora	rude	aos
nossos	olhos,	era	precioso	para	os	padrões	da	época.”	O	antigo	sampietrino	esboçou	um	trejeito	cético.

“O	professor	acha?”
“Sei.”	Apontou	para	um	detalhe	no	tecido.	“Veja,	está	bordado	a	fios	de	ouro.”
Ao	ouvir	a	palavra	mágica,	Segoni	arregalou	os	olhos.
“Ouro?”
“Sim,	ouro.”
“Dio	mio!	Então	isto	é	mesmo	muito	valioso!”
“Pois,	mas	a	questão	é	perceber	por	que	puseram	no	loculus	um	tecido	de	tão	elevada	qualidade	para

o	que	existia	na	altura.	O	que	os	levou	a	deixar	uma	coisa	tão	cara	num	nicho	aberto	numa	parede?”
“Só	podia	ser	porque	o	pano	envolvia	algo	muito	valioso”,	observou	Maria	Flor,	que	até	ali	se

mantivera	calada.	“De	outro	modo	não	há	explicação.”
“Mas	o	quê?”,	perguntou	Segoni	com	um	brilho	nos	olhos.	“Ouro?	Pedras	preciosas?”
Tomás	cruzou	os	braços.
“Algo	ainda	mais	valioso.”
O	italiano	riu-se.
“O	que	pode	haver	de	mais	valioso	que	o	ouro	ou	as	pedras	preciosas,	professor?”
O	historiador	apontou	para	os	fragmentos	brancos	e	sujos	de	terra	que	retirara	do	saco	de	plástico.
“Estes	ossos.”
“Ora	ora!	O	que	têm	eles	assim	de	tão	valioso?”
Pegando	num	dos	ossos	velhos	e	sujos,	Tomás	aproximou-o	dos	olhos	para	o	examinar	melhor.

Intrigado	com	um	pormenor,	e	sem	nunca	largar	o	osso,	meteu	a	mão	no	seu	saco	de	arqueólogo	e	retirou
uma	lupa	que	usou	para	estudar	o	fragmento.	Tinha	de	fato	aspecto	de	ser	muito	antigo.	Depois	pousou	a



lupa	e	devolveu	o	osso	ao	seu	lugar,	sobre	o	lençol	ao	lado	da	bandeja.
“São	os	restos	mortais	de	Pedro.”



VI

Os	olhos	esbugalhados	de	Maria	Flor	e	de	Giovanni	Segoni	expressavam	toda	a	estupefação	que
tomou	conta	deles	no	momento	em	que	ouviram	Tomás	dizer	que	os	ossos	que	se	encontravam	sobre	o
lenço	eram	do	apóstolo	Pedro.	Se	não	fosse	o	historiador	mostrar-se	tão	seguro	do	que	acabara	de
anunciar,	e	também	as	suas	impecáveis	credenciais	acadêmicas,	não	teriam	acreditado.

O	velho	sampietrino	manteve	a	boca	aberta	durante	longos	segundos,	tal	o	seu	espanto.
“Madonna	mia!”
Depois	de	envolver	todos	os	objetos	no	lenço,	Tomás	dobrou-o	cuidadosamente	e	devolveu-o	ao

saco	de	plástico.	A	seguir	fechou	a	abertura	do	saco	e	selou-a	com	um	nó.
“Isto	agora	tem	de	ser	levado	para	o	laboratório	para	análise”,	indicou.	Abriu	o	seu	diário

arqueológico,	arrancou	uma	folha	e	pôs-se	a	tomar	notas.	“Temos	de	fazer	um	teste	de	carbono	14	para
datar	estes	restos	mortais	e	usar	um	espectrômetro	para...”

“Professor	Noronha,	graças	a	Deus	que	o	encontro!”
A	voz	que	troou	na	arrecadação	levou	os	três	a	virarem-se	para	trás.	Com	a	silhueta	obesa	recortada

pela	luz	exterior,	um	sacerdote	de	solidéu	e	batina	púrpura	fitava-os	da	porta.
Um	cardeal.
O	primeiro	a	reconhecer	o	intruso	e	a	reagir	foi	o	velho	Segoni,	que	de	pronto	se	ajoelhou,	baixou	a

cabeça	e	colou	as	palmas	das	mãos	trêmulas	em	prece.	Os	anos	que	passara	no	Vaticano	haviam	feito
dele	um	conhecedor	das	questões	protocolares	da	Santa	Sé,	pelo	que	sabia	que	não	podia	deixar	de	se
curvar	diante	de	uma	figura	tão	importante	na	hierarquia	da	Igreja.

“Vossa	eminência...”
Fazendo	um	sinal	a	reconhecer	o	ato	de	reverência	que	lhe	era	dirigido	pelo	antigo	sampietrino,	o

cardeal	cruzou	a	arrecadação	numa	passada	larga,	tranquila	e	quase	imperial,	e	dirigiu-se	a	Tomás.
“Creio	que	ainda	não	nos	conhecemos,	meu	filho,	mas	apresento-me”,	disse	ao	abeirar-se	dele.	“Sou

o	cardeal	Ângelo	Barboni,	secretário	de	Estado	da	Santa	Sé.	Come	stai,	professor?”
O	historiador	apertou	maquinalmente	a	mão	do	recém-chegado	enquanto	o	olhava,	siderado.	Ali

estava,	a	cumprimentá-lo	e	a	olhá-lo	com	uma	expressão	beatífica,	o	homem	mais	poderoso	do	Vaticano
depois	do	papa.

“Senhor	cardeal...	eminência”,	titubeou	o	português,	atordoado	e	sem	saber	se	lhe	deveria	beijar	a
mão,	como	fizera	o	sampietrino	instantes	antes,	ou	simplesmente	apertá-la.

“A	que	devo	a	honra?”
O	cardeal	Barboni	sorriu	com	amabilidade	e	estendeu	a	mão	para	o	cumprimentar,	resolvendo-lhe	o

dilema.
“Andava	à	sua	procura,	meu	filho.”
Foi	nesse	instante	que	Tomás	se	recordou	do	que	Segoni	lhe	tinha	dito	quando	o	encontrara.
“Pois,	já	me	haviam	informado	disso”,	assentiu.	“Em	que	posso	ajudá-lo,	eminência?”
“Em	muita	coisa,	meu	filho”,	respondeu	o	secretário	de	Estado	com	uma	benevolência	que	lhe	era

manifestamente	natural.	“Mas	antes	lamento	ter	de	lhe	dar	uma	má	notícia.	As	pesquisas	nas	catacumbas
estão	suspensas,	receio	bem.”

O	anúncio	atingiu	o	historiador	como	uma	bofetada.



“Perdão?”
“Eu	sei	que	é	um	choque	para	si	e,	acredite-me,	desagradável	para	nós.	Mas	os	fatos	são	os	fatos.	Os

pilares	da	basílica	assentam	justamente	na	zona	onde	o	professor	está	a	trabalhar	e	não	queremos	correr
riscos	desnecessários.”

“Que	riscos,	vossa	eminência?	Que	eu	saiba	não	estou	a	mexer	na	estrutura	da	basílica!”
“A	questão	não	tem	só	a	ver	com	mexer	na	estrutura,	meu	filho.	Tanto	quanto	sei,	o	seu	trabalho

decorre	junto	aos	pilares	da	basílica	e	também	envolve	pás	e	picaretas,	não	é	verdade?”
“De	fato,	assim	é,	mas	trata-se	de	instrumentos	pequenos	que	só	irei	usar	em	trabalhos	específicos	e

de	pormenor.	Não	estamos	a	falar	de	escavação	pesada.	Não	tenho	comigo	gruas	nem	britadeiras	nem
nada	parecido.”

“Receio	bem	que	isso	não	seja	relevante.	Os	nossos	engenheiros	andam	muito	preocupados	com	a
possibilidade	de	os	seus	trabalhos	na	necrópole	provocarem	inadvertidamente	desmoronamentos	ou
infiltrações	de	água	que	afetem	a	integridade	estrutural	da	basílica.”

“Mas	fui	contratado	pela	Comissão	Pontifícia	da	Arqueologia	Sagrada	aqui	do	Vaticano	para	fazer	o
levantamento	das	inscrições	na	necrópole.	Estou	devidamente	autorizado.	Se	vossa	eminência	falar	com
monsenhor	Respighi	verá	que...”

“Lamento,	mas	temo	que	a	sua	autorização	tenha	sido	temporariamente	revogada”,	atalhou	o
secretário	de	Estado	com	suavidade	mas	firmeza.	“O	acesso	às	catacumbas	está	neste	momento	a	ser
selado	e	ninguém	poderá	voltar	lá	enquanto	os	engenheiros	não	derem	autorização.”

“Mas...	mas...”
O	cardeal	Barboni	pousou-lhe	a	mão	no	ombro,	compreensivo.
“Ouça,	meu	filho,	percebo	que	se	sinta	desapontado	e	apresento-lhe	as	minhas	mais	sinceras

desculpas	por	esta	decisão	súbita	e	desagradável.	Porém,	e	como	decerto	entenderá,	a	integridade	da
estrutura	da	basílica	e	a	segurança	das	pessoas	que	a	frequentam	estão	no	topo	das	nossas	preocupações,
como	não	podia	deixar	de	ser.	Apelo	à	sua	compreensão	e	paciência	nesta	provação.	Fique	descansado
que	os	compromissos	quanto	aos	seus	honorários	serão	respeitados,	independentemente	de	não	laborar
durante	o	período	em	que	os	engenheiros	verificam	a	solidez	das	infraestruturas	e	em	que	as	autoridades
resolvem	o	que	têm	a	resolver.”	Tomás	suspirou	em	rendição;	como	poderia	contestar	uma	medida
tomada	por	razões	de	segurança?

“Pois,	está	bem”,	aceitou.	“Quando	acha	vossa	eminência	que	poderei	voltar	lá	a	baixo?”
“Daqui	a	uns	dias,	certamente.”
“E	entretanto	o	que	faço?	Vou	passear?”
O	eclesiástico	esfregou	as	mãos.
“Há	uma	questão	que	decerto	o	manterá	ocupado	e	para	a	qual	os	seus	serviços	poderão	revelar-se

imprescindíveis.”	Indicou	a	porta	de	saída	da	arrecadação.	“Será	que	pode	fazer	a	gentileza	de	me
acompanhar,	per	favore?”

“De	que	se	trata?”
“É	um	assunto	da	máxima	urgência	relacionado	com	uma...”	Apercebeu-se	de	que	Maria	Flor	e	o

velho	Segoni	o	escutavam	e	suspendeu	a	frase	a	meio.	“Enfim,	trata-se	de	matéria	que	não	pode	ser
discutida	à	frente	de	qualquer	pessoa.”

O	historiador	fez	um	gesto	na	direção	de	Maria	Flor.
“A	minha	namorada	não	é	qualquer	pessoa...”
O	cardeal	olhou-a	com	uma	expressão	indefinida.
“Me	dispiace,	mas	é	arriscado	pôr	uma	pessoa	comum	como	a	signorina	a	par	de	assuntos	desta

importância.”
Ela	arregalou	os	olhos,	escandalizada.
“Peço	desculpas?	O	que	está	o	senhor	a	insinuar?”



Também	Tomás	abriu	a	boca	para	protestar,	mas	o	secretário	de	Estado	abeirou-se	do	ouvido	dele	e
antecipou-se.

“Estamos	a	falar	de	uma	grave	ameaça,	professor”,	sussurrou.	“Por	motivos	de	segurança,	é
imperativo	que	a	signorina	ou	qualquer	outra	pessoa	seja	mantida	na	ignorância	quanto	a	este	assunto.	Por
favor,	acredite	em	mim.	E	também	para	o	bem	dela.”

Tomás	hesitou.	Não	queria	afastar	Maria	Flor,	mas	estas	palavras	abalaram-no.	Uma	ameaça	grave?
A	ignorância	protegê-la-ia?	O	que	queria	aquilo	dizer?	Além	do	mais,	presumia	que	só	algo	de	enorme
importância	poderia	levar	uma	figura	tão	destacada	como	o	secretário	de	Estado	a	vir	em	pessoa
procurá-lo	pelos	corredores	do	Vaticano.

Com	uma	expressão	de	impotência,	voltou-se	para	a	namorada	e	fez-lhe	sinal	de	que	teriam	de	se
resignar.

“Olha,	Florzinha,	vamos	ter	de...”
“O	que	queres	dizer	com	isso?”,	cortou	ela,	as	palavras	a	chisparem	fúria	repentina.
“Então	tirei	eu	o	dia	para	passar	contigo	e	agora	estás	a	querer	afastar-me?”
Ele	deu	um	passo	para	trás,	surpreendido	com	a	sensibilidade	que	a	namorada	mostrava.
“Não	é	isso,	minha	querida.	O	problema	é	que...”
Maria	Flor	adiantou-se	um	passo	e	colou	um	dedo	ameaçador	ao	nariz	dele.
“Julgava	que	me	davas	mais	valor!”,	protestou	com	sentida	indignação.	Apontou	para	o	recém-

chegado.	“Vem	para	aqui	um	cardeal	dar-se	ares	de	grande	importância	e	dizer	que	não	sou	ninguém,	não
passo	de	uma	pessoa	comum	que	pelo	visto	não	é	digna	de	confiança,	e	praticamente	põe-me	na	rua,	e
tu...	e	tu	aceitas	isso?”	“Tem	calma,	não	é	nada	o	que...”

“Isto	é	um	ultraje!”	ele	está	a	fazer.”
“Isto	é	um	insulto!”
“Tem	calma,	fofinha.”
Rodando	sobre	os	calcanhares,	Maria	Flor	saiu	disparada	da	arrecadação	do	departamento

arqueológico	do	Vaticano	e,	em	fúria,	desceu	a	escadaria	que	conduzia	aos	corredores	e	à	saída.	“Não
contes	comigo	para	jantar,	ouviste?”

“Mas,	Florzinha...”
“Adeus!”
Vendo-a	afastar-se,	Tomás	ainda	foi	no	encalço	dela;	a	reação	da	namorada	parecia-lhe

desproporcionada	e	queria	acalmá-la.	Deteve-se	no	entanto	no	topo	das	escadas	quando	ouviu	as
palavras	que	lhe	lançou	nas	costas	o	cardeal	Barboni.

“Professor	Noronha,	espere!”,	chamou	o	secretário	de	Estado.	“Está	em	causa	a	sobrevivência	da
Igreja!”

O	historiador	vacilou,	momentaneamente	hesitante	quanto	ao	que	fazer.	Queria	ir	atrás	de	Maria	Flor
e,	sabendo-a	exigente	e	suscetível,	provar-lhe	que	a	considerava	mais	importante	do	que	tudo	o	resto,
incluindo	o	trabalho.	Porém,	não	podia	ignorar	o	que	o	cardeal	acabava	de	lhe	comunicar.	O	Vaticano
precisava	dele	e	o	secretário	de	Estado	anunciava-lhe	que	havia	uma	grande	ameaça	e	estava	em	causa	a
sobrevivência	da	Igreja.	O	que	raio	quereria	ele	dizer	com	isso?	O	que	se	estaria	ali	a	passar?

O	dever	chamava-o	e	não	estava	na	sua	natureza	fugir	às	responsabilidades	profissionais.	Além	do
mais,	tinha	de	o	reconhecer,	não	se	tratava	apenas	de	uma	questão	de	dever,	mas	também	de	curiosidade.
Que	diabo	de	assunto	levara	o	cardeal	Barboni	em	pessoa,	afinal	a	figura	mais	importante	da	Santa	Sé
depois	do	papa,	a	palmilhar	o	Vaticano	à	procura	dele?	Que	caso	seria	esse	que	ameaçava	a	própria
sobrevivência	da	Igreja	Católica?

Do	alto	da	escada	viu	Maria	Flor	desaparecer	pelos	corredores	abaixo	dele,	o	tiquetaquear	rápido	e
nervoso	dos	sapatos	a	perder-se	na	distância	até	se	misturar	com	as	vozes	dos	turistas	que	deambulavam
como	um	rio	pelo	Vaticano.



“Caramba!”,	murmurou,	ainda	de	olhos	presos	no	corredor	onde	a	vira	desaparecer.
“Que	feitio!”



VII

Acompanhado	por	um	guarda	suíço	com	a	sua	exuberante	farda	roxo-dourada,	cuja	concepção	a
tradição	erradamente	atribui	a	Miguel	Ângelo,	o	cardeal	Barboni	levou	o	português	para	os	jardins	da
Santa	Sé.	Apesar	do	corpo	pesado	e	arredondado,	e	de	bufar	de	cansaço,	o	secretário	de	Estado
caminhava	em	passo	lesto,	impondo	um	ritmo	intenso	até	para	os	padrões	do	bem	mais	ágil	Tomás.

A	certa	altura	viraram	à	esquerda	e	meteram	por	umas	portas	que	os	conduziram	ao	Cortile	del
Belvedere,	que	atravessaram	com	a	pressa	de	quem	não	tinha	tempo	a	perder.

“Rápido”,	disse	o	cardeal	Barboni	com	a	respiração	entrecortada	pelo	esforço,	sempre	a	imprimir
intensidade	à	marcha.	“Já	estamos	atrasados.”

“O	que	se	passa,	eminência?”
“Ele	está	à	nossa	espera!”
Não	explicou	quem	era	a	pessoa	que	os	esperava	e	Tomás,	que	tinha	outras	preocupações,	não

perguntou.	Sem	nunca	largar	o	saco	com	as	ossadas	retiradas	do	loculus	da	parede	dos	graffiti,	decidiu
explicar	ao	secretário	de	Estado	o	que	acontecera	nessa	manhã.	Enquanto	caminhavam	narrou-lhe	tudo	o
que	descobrira	durante	os	trabalhos	na	necrópole	e	concluiu	a	sua	exposição	mostrando-lhe	o	saco	das
ossadas	e	a	revelação	do	que	acreditava	ter	realmente	encontrado.

“Isto,	eminência,	são	os	restos	mortais	do	apóstolo	Pedro.”
Disse-o	quando	se	encontravam	sob	a	Torre	Borja	e	se	preparavam	já	para	entrar	por	uma	porta	que

os	levaria	aos	edifícios	em	torno	do	Cortile	di	San	Damaso.	Ao	ouvir	este	anúncio,	o	cardeal	Barboni
estacou	e	encarou-o	de	tal	modo	perplexo	que	parecia	duvidar	de	ter	ouvido	bem.

“Como	disse?”
“Tenho	aqui	os	restos	mortais	de	Pedro.	Estou	a	referir-me	ao	companheiro	de	Jesus,	o	pescador	que

foi	descrito	como	a	pedra	sobre	a	qual	se	ergueria	a	Igreja	e	que	se	tornaria	o	primeiro	papa.”
“São	Pedro?!”
Como	se	mostrasse	um	troféu,	Tomás	manteve	o	saco	de	plástico	alçado	à	altura	da	cara	do	secretário

de	Estado	da	Santa	Sé	para	que	ele	o	visse	bem.
“Sim.	Os	ossos	de	Pedro	estão	aqui.”
Fixando	os	olhos	momentaneamente	incrédulos	no	conteúdo	do	saco,	o	cardeal	Barboni	caiu	em	si.

Ajoelhou-se	de	repente	e	fez	o	sinal	da	cruz	diante	das	ossadas.
“Madonna	mia!”	Ao	terminar	a	bênção	levantou-se	e,	assaltado	pela	dúvida,	encarou	o	historiador.

“Tem	a	certeza,	meu	filho?”
“Quase	absoluta.	Estes	restos	foram	retirados	de	um	nicho	revestido	a	mármore	da	parede	contígua	ao

troféu	de	Pedro.	Junto	a	esse	local,	no	chão,	encontrei	um	fragmento	da	parede	vermelha	com	as	palavras
gregas	Petrus	eni,	ou	Pedro	está	aqui	dentro.	O	que	se	pode	concluir	disso?”

Desta	feita	o	secretário	de	Estado	benzeu-se	a	si	mesmo.
“Virgem	Santíssima!	Isso	é...	é	extraordinário!”
“Claro	que	os	ossos	agora	têm	de	ser	analisados	em	laboratório	para	confirmação.	Se	pertencerem	a

alguém	que	corresponda	ao	que	sabemos	de	Pedro,	teremos	a	certeza	máxima	que	é	possível	ter	nestas
circunstâncias.	É	por	isso	que	gostaria	de	entregar	estas	amostras	para	análise	laboratorial	antes	de	irmos
para	onde	vossa	eminência	me	quer	levar.”



“Ah,	portanto	não	há	certeza	absoluta	e	é	ainda	preciso	fazer	testes	adicionais...”
“Com	certeza.	Imagine	que	os	exames	laboratoriais	mostram	que	os	restos	mortais	pertencem	a	uma

mulher	ou	a	um	rapaz,	por	exemplo.	Nesse	caso	está	fora	de	questão	que	se	trate	de	Pedro,	como	é
evidente.	Temos	de	confirmar	o	que	é	possível	confirmar.”

O	cardeal	Barboni	olhou	pensativamente	para	o	saco	com	as	ossadas.
“Ouça,	meu	filho,	vamos	manter	isto	entre	nós,	está	bem?”,	decidiu.	“Trata-se	de	um	achado

demasiado	importante	para	que	estejamos	a	suscitar	uma	possibilidade	que	depois	poderia	vir	a	revelar-
se	sem	fundamento.	Isso	seria	muito	desagradável	e	até	contraproducente,	pois	desacreditar-nos-ia.
Seríamos	objeto	de	escárnio.	Esses	ossos	terão	de	ser	primeiro	enviados	para	o	laboratório.	Se	se
confirmar	que	realmente	pertenceram	a	um	homem	que	corresponda	ao	que	sabemos	de	São	Pedro,	então
faremos	o	anúncio.”

Passou	o	dedo	pelos	lábios.	“Até	lá,	bico	calado.	Nada	de	criar	expectativas	prematuras.”
“Fique	descansado,	não	contarei	a	ninguém.”
O	secretário	de	Estado	levantou	o	indicador	para	sublinhar	a	importância	de	se	manter	o	silêncio

sobre	o	achado	até	haver	certeza	absoluta.
“Nem	ao	papa,	ouviu?”
Tomás	tirou	do	bolso	a	folha	que	rabiscara	na	arrecadação	e	mostrou-a	ao	seu	interlocutor.
“Está	aqui	a	lista	dos	exames	que	terão	de	ser	feitos	em	laboratório.	Seria	bom	que	passássemos

agora	por	lá	para	entregar	o	material.”
Pegando	no	papel,	o	cardeal	recomeçou	a	caminhar,	arrastando	Tomás	e	o	guarda	suíço	atrás	dele.
“Agora	não	pode	haver	desvios	de	caminho,	receio	bem”,	disse	no	tom	peremptório	de	quem	não	se

podia	afastar	de	um	objetivo.	“Já	estamos	atrasados	e	a	reunião	para	a	qual	fomos	convocados	é
absolutamente	prioritária.”

“Mais	prioritária	do	que	a	certificação	de	que	estas	ossadas	são	mesmo	do	apóstolo	Pedro?”
O	eclesiástico	hesitou.	Do	ponto	de	vista	teológico	nada	de	fato	ultrapassava	em	importância	uma	tal

descoberta,	a	menos	que	se	encontrassem	as	ossadas	do	próprio	Jesus.
Além	do	mais,	que	golpe	a	Igreja	Católica	daria	nos	rivais	protestantes	e	ortodoxos	se,	além	de	já	ter

mostrado	que	as	catacumbas	por	baixo	do	Vaticano	albergavam	há	dois	milênios	o	principal	companheiro
de	Jesus,	pudesse	ainda	exibir	os	seus	restos	mortais!

“Hervé!”,	chamou,	virando-se	para	o	guarda	suíço	que	os	acompanhava.	“Logo	que	nos	deixes	no
Palácio	Apostólico	dá	este	saco	ao	estafeta	para	que	ele	o	leve	para	o	laboratório	da	Universidade	de
Roma,	está	bem?”	Entregou-lhe	a	lista	de	Tomás.	“Eles	que	façam	os	exames	pedidos	pelo	professor
Noronha	neste	papel.	Não	te	esqueças	de	recomendar	ao	estafeta	que	peça	um	recibo.	Se	perguntarem	que
ossadas	são	estas,	não	lhes	digam	nada.”

O	guarda	assentiu.
“Oui,	votre	éminence.”
“Podem	é	ser	avisados	de	que	se	trata	provavelmente	das	mais	importantes	relíquias	alguma	vez

encontradas	no	nosso	planeta,	para	que	saibam	que	têm	de	ser	muito	cuidadosos.	Quero	que	me	deem	um
perfil	pormenorizado	da	pessoa	a	quem	estes	ossos	pertencem,	percebeste?”

“Bien	sûr,	votre	éminence.”
O	português	ficou	intrigado	com	um	pormenor	das	palavras	do	cardeal	Barboni.
“O	senhor	cardeal	disse	que	vamos	ter	um	encontro	no	Palácio	Apostólico?”,	admirou-se.	“Não	é	aí

que	vive	o	papa?”
“Os	apartamentos	papais	são	com	efeito	no	terceiro	andar	do	Palácio	Apostólico.”
O	palácio	era	um	edifício	grande	ao	lado	da	basílica,	com	vista	para	a	Praça	de	São	Pedro.	Embora

servisse	de	residência	tradicional	do	sumo	pontífice,	os	restantes	pisos	tinham	outras	utilidades;
encontravam-se	aí	os	gabinetes	da	Santa	Sé	e	ainda	os	Apartamentos	Borgia,	entregues	aos	Museus	do



Vaticano.	Precisariam	dele	nos	museus?
“Ah.	E	com	quem	nos	vamos	afinal	encontrar?”
O	secretário	de	Estado	ia	de	tal	modo	apressado,	uma	vez	que	com	toda	a	conversa	acabaram	por	se

atrasar,	que	nem	olhou	para	o	acompanhante	quando	lhe	respondeu.
“Com	sua	santidade	reverendíssima.”
“Sua...	quem?”
Foi	só	então	que	o	cardeal	Barboni	se	virou	para	o	historiador	e,	com	o	seu	semblante	bonacheirão	a

pingar	bonomia,	o	elucidou	sobre	a	pessoa	com	quem	iam	realmente	encontrar-se.
“O	papa.”



VIII

O	vulto	de	branco	estava	plantado	junto	de	uma	das	janelas	da	biblioteca	privada,	de	tronco	curvado
para	a	frente	e	com	as	mãos	atrás	das	costas	e	ar	meditativo.	Tinha	os	olhos	perdidos	na	multidão	de
turistas	e	de	fiéis	que	afluíam	ao	Vaticano,	pois	o	Palácio	Apostólico	situava-se	no	complexo	sobranceiro
à	Praça	de	São	Pedro,	embora	a	sua	mente	vagueasse	nitidamente	por	outras	paragens	ou	assuntos.

No	momento	em	que	os	dois	visitantes	entraram	na	biblioteca	privada,	uma	sala	vasta	e	luminosa
situada	no	terceiro	e	último	andar	do	edifício	e	que	de	privada	tinha	apenas	o	nome,	o	homem	vestido	de
branco	virou-se	e	encarou-os.

“Ah,	Ângelo!”,	exclamou,	abeirando-se	do	secretário	de	Estado.	“Esperava-te	com	impaciência.”
Tratava-se	de	um	dos	rostos	mais	mediáticos	do	planeta,	venerado	por	bilhões	de	seres	humanos	e

respeitado	por	outros	tantos,	pelo	que	o	historiador	não	pôde	deixar	de	reconhecer	naquela	figura
surpreendentemente	magra	o	chefe	da	Igreja	Católica	e	guia	espiritual	de	tanta	e	tanta	gente.

O	papa.
Tomás	achou-o	mais	velho	e	cansado	do	que	quando	o	via	na	televisão	ou	nas	fotografias	dos	jornais

e	das	revistas	a	sorrir	da	janela	do	Vaticano,	em	geral	uma	das	duas	janelas	da	biblioteca	privada,	ou	a
acenar	quando	passava	pelo	meio	da	multidão	num	país	qualquer	por	onde	estivesse	de	visita.	Apesar
disso,	exalava	dele	um	brilho	que	intimidava.

O	português	suspeitava	que	se	tratava	apenas	do	carisma	natural	de	alguém	que	ocupava	um	lugar	de
grande	poder	e	exposição,	mas	mesmo	assim	não	deixou	de	se	sentir	impressionado	com	a	aura	que
parecia	rodeá-lo.

Vergando-se	ao	seu	enorme	peso,	o	cardeal	Barboni	ajoelhou-se	e	beijou	a	mão	que	o	sumo	pontífice
lhe	estendia;	eram	contrastantes,	um	volumoso	e	o	outro	fino,	um	corado	e	o	outro	pálido,	um	de	púrpura
e	o	outro	de	branco.

“Padre	beatíssimo...”
De	seguida	o	papa	olhou	para	Tomás.
“E	este	deve	ser	o	nosso	estimado	professor.	Seja	bem-vindo	à	casa	de	Cristo!”
Embora	não	estivesse	familiarizado	com	o	protocolo	da	Santa	Sé,	Tomás	sabia	ao	menos	o	elementar,

ou	seja,	estava	ciente	de	que	deveria	fazer	uma	vênia	e	de	que	a	mão	do	sumo	pontífice,	ou	mais
precisamente	o	seu	anel,	era	para	beijar,	pelo	que	prontamente	imitou	o	secretário	de	Estado.

“Vossa	santidade...”
Um	pensamento	pueril,	súbito	e	despropositado,	assaltou-o	nesse	momento	solene.
Como	reagiria	Maria	Flor	quando	soubesse	que	se	separara	dela	para	ir	ter	com	o	papa?
Ficaria	ainda	mais	furiosa	ou,	imbuída	de	espírito	cristão,	perdoar-lhe-ia?	No	fim	de	contas,

considerou,	se	aceitara	que	a	namorada	não	o	acompanhasse	fora	para	cumprir	os	desejos	do	chefe	da
Igreja	Católica.	Como	poderia	recusar	a	convocatória	do	vigário	de	Cristo	e	representante	de	Deus?
Decerto	a	namorada	compreenderia.	Ainda	por	cima	beijara	o	anel	do	papa!	E	verdade	que	não	se	tratava
do	célebre	anel	do	pescador,	apenas	usado	pelo	sumo	pontífice	em	cerimônias	especiais,	mas	do	anel	de
prata	dos	seus	tempos	de	cardeal,	embora	em	bom	rigor	isso	em	nada	diminuísse	a	relevância	do	ato.

“Caro	Samot!”,	saudou-o	o	papa	com	um	sorriso	caloroso.	“Nem	sabe	o	prazer	que	tenho	em	vê-lo
aqui	na	nossa	companhia!	Que	Deus	o	abençoe!”



Pondo-se	de	novo	de	pé,	o	português	fitou-o	com	um	semblante	interrogativo.
“Perdão?”
“Tenho	ouvido	falar	muito	de	si,	Samot”,	explicou	o	anfitrião.	“Estive	a	ler	a	documentação	sobre	a

forma	brilhante	como	aqui	há	uns	anos	deslindou	o	mistério	daquele	horrível	homicídio	que	ocorreu	entre
as	nossas	paredes.	Fiquei	impressionado	com	a	argúcia	que	revelou	nesse	triste	caso.	Simplesmente
notável.”

Os	olhos	do	historiador	desviaram-se	momentaneamente	para	o	cardeal	Barboni	numa	expressão	de
quase	pânico	antes	de	se	voltarem	a	fixar	no	sumo	pontífice.

“Eu...	vossa	santidade,	enfim...	deve	haver	um	engano”,	vacilou,	atrapalhado.	“Vossa	santidade	deve
estar	a	confundir-me	com	outra	pessoa.”

O	papa	fitou-o	com	um	esgar	inquisitivo.
“O	professor	não	é	Samot?”
“Não,	não”,	apressou-se	o	português	a	desmentir.	“Chamo-me	Tomás	Noronha,	vossa	santidade,	e	sou

um	historiador	que	presta	serviços	de	consultoria.	Fui	contratado	pela	Santa	Sé	para	pesquisar	a
necrópole	vaticana	e	catalogar	as	catacumbas.	Nada	tenho	a	ver	com...”

“Pensei	que,	além	de	historiador,	o	professor	era	o	famoso	criptanalista	que	aqui	há	uns	anos
desvendou	o	mistério	em	torno	do	crime	na	Biblioteca	Vaticana”,	interrompeu-o	o	papa	com	um	trejeito
decepcionado.	“Pelo	visto	enganei-me.”	Fez	com	a	mão	um	gesto	resignado.	“O	que	prova	que	realmente
a	infalibilidade	dos	papas	não	passa	de	um	mito.	Lá	escreveu	São	Mateus,	o	último	será	o	primeiro	e	o
primeiro	será	o	último.”

Ao	ouvir	estas	palavras,	Tomás	hesitou.	O	sumo	pontífice	sabia	pelo	visto	que	ele	era	criptanalista	e
que	anos	antes	estivera	envolvido	na	investigação	ao	homicídio	de	uma	historiadora	galega	no	Vaticano,
o	que	significava	que	não	havia	ali	equívoco	nem	confusão	nenhuma.	Mas	o	que	quereria	dizer	aquela
citação	evangélica?	O	último	será	o	primeiro	e	o	primeiro	será	o	último?	E,	na	verdade,	por	que	razão	o
papa	lhe	chamava	Samot?	O	nome,	a	bem	dizer,	soava-lhe	como	o	de	uma	qualquer	divindade	pagã
mencionada	no	Antigo	Testamento,	a	par	de	Baal,	Chemosh,	Moloch	ou	Sikkuth.	Tratar-se-ia	de	uma
referência	bíblica	ou...?

Ao	fim	de	um	instante,	seus	olhos	se	incendiaram	com	a	luz	da	solução.
“Ah,	Samot!”,	exclamou,	abrindo-se	de	imediato	num	sorriso.	“Muito	espirituoso,	vossa	santidade!

Espirituoso	e...	e	engenhoso!”
O	papa	riu-se.
“Estava	a	ver	que	não	entendia!”	Apontou-lhe	o	dedo.	“Por	momentos	assustei-me	e	pensei	que	o

famoso	Samot	não	se	encontrava	à	altura	da	sua	reputação.”
“Pois,	sabe	vossa	santidade	como	é,	o	choque	de	me	ver	diante	do	vigário	de	Cristo	deixou-me

intimidado	e	um	pouco	atrapalhado.	Daí	o	raciocínio	lento.	Queira	vossa	santidade	perdoar-	-me.”
O	sumo	pontífice	voltou-se	para	o	seu	secretário	de	Estado.
“Percebeste,	Ângelo?”
O	cardeal	Barboni,	a	quem	o	corpo	pançudo	dava	o	ar	pachola	dos	frades	que	apreciam	um	bom	copo

de	vinho	e	não	o	dos	bispos	versados	nas	complexas	intrigas	de	corte,	devolveu-lhe	a	expressão	opaca
de	quem	não	estava	a	acompanhar	o	raciocínio.

“Eu...	enfim,	confesso	que...	que	não.”
O	papa	voltou-se	para	o	português.
“Explique-lhe,	Samot.”
“Samot	é	uma	cifra	e	a	passagem	de	São	Mateus	é	a	chave”,	explicou	Tomás,	dirigindo-se	ao

secretário	de	Estado.	“A	referência	ao	versículo	que	consta	do	Evangelho	de	Mateus,	o	último	será	o
primeiro	e	o	primeiro	será	o	último,	é	uma	indicação	de	que	temos	de	inverter	simetricamente	a	ordem
das	letras	para	quebrar	a	cifra.	Ou	seja,	a	primeira	letra	passa	para	última	e	a	última	para	primeira,	a



segunda	passa	para	penúltima	e	a	penúltima	para	segunda.	Fazendo	esta	conversão,	o	que	verificamos?”
O	cardeal	ficou	atrapalhado.
“A	primeira	para	a	última	e	a	última	para...	uh...	para...”,	gaguejou,	visivelmente	sem	entender.

“Pois...	enfim...”
“Sua	santidade	enunciou	o	meu	nome	de	forma	cifrada”,	esclareceu	o	criptanalista.
“Não	vê?	Samot	é	Tomás	ao	contrário.”
Com	gotas	de	transpiração	a	deslizarem-lhe	pelas	faces,	o	secretário	de	Estado	forçou	um	sorriso;	era

claramente	um	homem	benigno,	bem-disposto	e	amigo	do	bom	garfo,	que	preferia	as	coisas	simples	da
vida	às	sutilezas	dos	enigmas	de	salão.

“Ah.”
Com	um	gesto	cortês,	o	papa	indicou-lhes	duas	cadeiras	brancas	diante	da	sua	secretária.
“Uma	pequena	brincadeira	minha,	perdoe-me”,	disse,	dirigindo-se	ao	seu	lugar	atrás	da	secretária.

“Mas,	confesso,	nada	inocente.	Como	o	professor	é	um	criptanalista	de	grande	renome	e	créditos
firmados	recorri	a	esta	singela	brincadeira	para	testar	as	habilidades	que	fazem	de	si	o	Sherlock	Holmes
das	cifras	e	dos	códigos.	Passou	com	distinção,	apraz-me	dizê-lo.”

A	explicação	intrigou	Tomás.
“Um	teste,	vossa	santidade?”
Depois	de	se	acomodar	na	cadeira,	o	sumo	pontífice	assentou	os	cotovelos	sobre	a	secretária	e	juntou

as	duas	mãos	pela	ponta	dos	dedos.	A	sua	expressão	transfigurou-se,	tornando-se	subitamente
compenetrada	como	se	a	questão	o	levasse	para	os	assuntos	sérios	que	haviam	suscitado	aquela	reunião.

“Vamos	precisar	da	sua	ajuda”,	respondeu.	“Temos	um	grande	problema	em	mãos	e,	para	ser	sincero,
não	sei	em	quem	confiar.	Acontece	que	fui	por	acaso	informado	de	que	o	professor	havia	sido	contratado
pela	Comissão	Pontifícia	da	Arqueologia	Sagrada	para	um	trabalho	na	necrópole	por	baixo	da	basílica,
e,	ao	lembrar-me	da	forma	como	há	uns	anos	resolveu	o	mistério	de	um	triste	homicídio	ocorrido	aqui	na
Biblioteca	Vaticana,	pensei:	graças	a	Deus!	A	sua	presença,	pareceu-me,	era	um	sinal	enviado	pela
divina	providência.”

Inclinou-se	para	a	frente,	os	olhos	cravados	no	convidado.	“Estará	porventura	disposto	a	ajudar-me,	a
mim	e	à	Santa	Igreja?”

“Bem...	sim,	com	certeza”,	devolveu	o	historiador.	Como	poderia	recusar	um	pedido	do	próprio
papa?	“No	que	depender	de	mim	e	estiver	no	âmbito	das	minhas	competências	e	capacidades,	pode	vossa
santidade	naturalmente	contar	comigo.”

Ao	ouvir	esta	resposta,	o	papa	desviou	o	olhar	para	o	secretário	de	Estado.
“Ângelo,	será	que	podes	chamar	a	doutora	Rauch?”
O	cardeal	secava	com	um	lenço	a	testa	úmida	e	deu	um	salto	no	lugar.
“Com	certeza,	vostra	santità.	É	para	já.”
O	cardeal	Barboni	recuou,	de	modo	a	não	virar	as	costas	ao	papa,	cruzou	a	porta	da	biblioteca	e

meteu	pelo	corredor	com	os	passos	pesados	de	um	elefante	a	trote,	deixando	Tomás	a	sós	com	o	chefe	da
Igreja.

Um	silêncio	pesado	impôs-se	entre	ambos	e	o	historiador	pensou	em	mencionar	a	descoberta
sensacional	que	fizera	nessa	manhã,	mas	faltava	a	confirmação	laboratorial	e	o	cardeal	pedira-lhe	que
nada	revelasse	ainda,	nem	ao	papa,	pelo	que	se	calou.

Subitamente	o	chefe	da	Igreja	pareceu	começar	a	respirar	com	dificuldade,	limpando	com	as	costas
da	mão	as	gotas	de	suor	que	lhe	apareceram	sem	aviso	na	testa.

“O	que	se	passa,	vossa	santidade?”,	inquietou-se	o	português.	“Sente-se	bem?”
Quase	a	arfar,	o	papa	recostou-se	na	cadeira	e,	acariciando	obsessivamente	a	grande	cruz	de	ferro

que	trazia	ao	peito,	fitou	o	interlocutor	por	longos	segundos,	como	se	ponderasse	a	melhor	maneira	de
responder	à	pergunta.	A	bonomia	e	a	boa	disposição	que	tinha	mostrado	momentos	antes	haviam-se



dissipado,	substituídas	por	duas	rugas	de	preocupação	que	se	lhe	formaram	na	testa.
“Sabe,	desde	que	iniciei	o	meu	pontificado	que	vivo	acossado	por	uma	ideia”,	murmurou	quase	num

sopro.	“Mais	do	que	uma	ideia,	é	uma	certeza	terrível	que	todos	os	dias	me	asfixia.	O	meu	destino	está
traçado.”

“O	vosso	destino,	santidade?”,	perguntou,	sem	perceber	com	exatidão	a	fonte	de	tanta	ansiedade.
“Por	que	diz	isso?”

“Ora,	ora,	professor.”	Estreitou	as	pálpebras.	“Sendo	um	historiador,	imagino	que	saiba	o	que	me
apoquenta...”

A	frase	ficou	suspensa	e	obteve	de	Tomás	um	esgar	embaraçado.	Seria	aquilo	um	novo	teste?	O	que
haveria	ele	de	responder	senão	o	óbvio?

“Confesso	que...	que	não	estou	a	ver	do	que	está	vossa	santidade	a	falar.”
Depois	de	respirar	fundo,	como	se	assim	vencesse	a	sensação	de	falta	de	ar	que	sentia	sempre	que

pensava	no	assunto,	o	sumo	pontífice	endireitou-se	no	lugar	e,	esforçando-se	por	se	acalmar,	levantou
enfim	a	ponta	do	véu	sobre	o	que	verdadeiramente	lhe	ensombrava	a	alma.

“Não	sabe	que	sou	o	último	papa?”



IX

Num	esforço	titânico	para	se	acalmar,	o	chefe	da	Igreja	levantou-se	intempestivamente	e,	afogueado,
precipitou-se	para	a	janela	mais	próxima;	dir-se-ia	que	estava	a	sofrer	nesse	instante	um	ataque	de
ansiedade.	Abriu	a	portinhola,	inclinou-se	para	a	frente	e	inspirou	fundo,	enchendo	os	pulmões	com	o	ar
que	vinha	do	exterior.	O	método	pareceu	dar	certo,	porque	momentos	depois	pareceu	recomposto	e	até
revigorado,	regressando	serenado	ao	seu	lugar.

Encarou	Tomás	e	quebrou	o	silêncio	que	se	prolongara	durante	a	breve	crise.
“O	Palácio	Apostólico	não	me	agrada”,	desabafou.	“Toda	esta	sumptuosidade	e	isolamento	me

oprimem.	Tenho	necessidade	de	pessoas,	de	falar	com	elas.	Os	apartamentos	papais	são	como	um	funil
ao	contrário.	A	entrada	é	muito	estreita,	entra-se	a	conta-	-gotas.”	Fez	um	gesto	a	indicar	o	espaço	em
redor.	“Sabe	como	é	conhecida	esta	residência	na	linguagem	do	Vaticano?”

“O	apartamento,	creio	eu.”
“Isso	mesmo.	Aqui	na	Santa	Sé	diz-se	o	apartamento	para	indicar	ordens	que	vêm	do	supremo,	como

se	eu	fosse	Deus	ou	um	César.	Mas	não	sou,	e	é	por	isso	que	recuso	a	ostentação	imperial	que	tanto
agrada	à	cúria	e	que	fez	as	delícias	dos	meus	antecessores.

Se	não	uso	calçado	e	manto	papal	púrpura	não	é	por	birra,	mas	porque	essas	práticas	do	papado	não
são	cristãs,	são	imperiais	romanas.	O	imperador	Diocleciano	é	que	cultivava	o	sagrado	nos	éditos,	no
quarto	de	dormir,	na	guarda	e	na	chancelaria	do	palácio,	e	era	no	tempo	dos	césares	que	se	dizia	que
quem	tinha	uma	audiência	com	o	imperador	havia	sido	admitido	à	adoração	da	púrpura,	a	cor	do	manto
imperial.”	Suspirou.	“Ah,	como	eu	desejaria	uma	Igreja	pobre	e	para	os	pobres.	A	púrpura	é	o	símbolo
do	poder	absoluto	dos	césares	e	foi	por	isso	que	a	recusei	nas	minhas	vestes.	Sou	um	papa,	não	um
césar.”

Tomás	estudou	os	adereços	do	interlocutor.
“É	também	por	isso	que	a	cruz	que	vossa	santidade	usa	ao	peito	é	de	ferro	e	que	não	tem	ouro	nos

dedos,	nem	sequer	no	anel	do	pescador	que	o	camarlengo	lhe	ofereceu	no	início	do	seu	pontificado?”,
perguntou.	“E	foi	por	isso	que	se	deslocou	ao	palácio	do	Quirinal	para	visitar	o	presidente	italiano	num
pequeno	Ford	sem	sirenes	nem	motociclistas	nem	escolta	de	honra	de	couraceiros	a	cavalo,	como	é	da
tradição?”

“Com	certeza”,	confirmou	o	papa.	“Os	chefes	da	Igreja	foram	muitas	vezes	narcisistas,	adulados	e
lisonjeados	pelos	cortesãos.	Ainda	há	uns	anos	os	meus	antecessores	andavam	de	cadeira	gestatória,
rodeados	de	leques	de	penas	e	com	a	tiara	na	cabeça,	simbolizando	a	supremacia	dos	papas	sobre	todos
os	reis.	Toda	esta	aura	imperial	tem	de	acabar.	Foi	por	isso	que	decidi	manter	os	meus	aposentos	na	Casa
Santa	Marta,	no	outro	lado	da	basílica.	Desaparece	assim	o	círculo	mágico	dos	gurus	que	se	gabam	do
acesso	ao	apartamento.	Sou	visível	para	as	pessoas	comuns	e	faço	uma	vida	normal.	Começo	o	dia	com
uma	missa	pública,	como	à	mesa	com	todos	e	não	vivo	isolado.	De	manhã	venho	aqui	para	o	apartamento,
mas	à	tarde	regresso	à	Casa	Santa	Marta.	Sou	um	jesuíta	e	nós,	os	jesuítas,	somos	austeros.”

“Imagino	que	haja	muitos	tradicionalistas	na	cúria	que	não	achem	graça	a	estas	inovações...”
Em	vez	de	responder,	o	papa	bufou.	Parecia	evidente	que	se	debatia	consigo	mesmo	quanto	a	ir	ou

não	direito	ao	assunto	que	verdadeiramente	o	atormentava.
“Sabe	quem	é	Petrus	Romanus?”



“Pedro,	o	Romano?”	perguntou	o	historiador,	traduzindo	automaticamente	do	latim.
“Pedro,	o	pescador,	era	o	principal	companheiro	de	Jesus	e	o	fundador	da	Igreja.	No	entanto,	que	eu

saiba	não	era	romano,	mas	judeu...”
O	papa	abriu	a	boca	para	falar	e	fechou-a	logo	a	seguir,	como	se	hesitasse	quanto	ao	que	ia	dizer.
“Porventura	já	leu	as	profecias	de	São	Malaquias?”
Esta	segunda	pergunta	levou	o	português	a	perceber	de	imediato	o	sentido	da	primeira	e	também	o

que	ia	na	cabeça	do	interlocutor.
“Ah,	estou	a	ver!	Vossa	santidade	está	a	referir-se	a	Petrus	Romanus,	o	último	papa	profetizado	por

Malaquias.”
O	sumo	pontífice	passou	os	dedos	pela	borda	da	secretária,	como	se	quisesse	verificar	se	havia	pó,

mas	na	verdade	considerava	a	maneira	mais	adequada	de	suscitar	a	questão	que	o	preocupava	sem	correr
o	risco	de	parecer	ridículo.

“O	que	sabe	sobre	as	profecias	de	São	Malaquias?”
“Sei	o	que	qualquer	pessoa	iniciada	nestas	questões	sabe,	presumo	eu”,	retorquiu	Tomás,	percebendo

que	estava	a	ser	testado	e	que	dele	se	esperava	que	mostrasse	dominar	o	tema.	“Máel	Máedoc	Ua
Morgair,	cujo	nome	foi	simplificado	para	Malaquias,	viveu	no	Século	XII	e	foi	o	primeiro	santo	nascido
na	Irlanda.	Em	1595,	se	não	me	falha	a	memória,	o	historiador	beneditino	Arnold	de	Wyon	publicou	uma
obra	em	dois	volumes	na	qual	incluiu	um	curto	ensaio	com	as	profecias	de	Malaquias,	entretanto
canonizado.	Wyon	explicou	que	publicava	o	texto	por	essas	profecias	serem	famosas	e	muita	gente	as
querer	ler,	e	que	lhe	tinham	chegado	às	mãos	graças	ao	padre	Alfonso	Chacón.	Há	indicações	segundo	as
quais	as	profecias	terão	circulado	no	conclave	de	1590	para	escolher	um	novo	chefe	da	Igreja	e	incluíam
uma	sequência	de	cento	e	doze	papas.	Todos	os	chefes	da	Igreja	dessa	lista	apareciam	identificados	com
cognomes	em	latim	a	profetizar	características	dos	seus	pontificados,	a	começar	por	Celestino	II,	no
Século	XII,	e	a	acabar	no	último	dos	papas.

A	divulgação	da	profecia	ocorreu	a	meio	da	lista,	pelo	que	cerca	de	metade	desses	papas	já	tinham
morrido	enquanto	a	outra	metade	ainda	estava	para	vir.”

“Muito	bem”,	aprovou	o	sumo	pontífice.	“E	sabe	porventura	quem	é	o	último	da	lista?”
“É	o	papa	a	quem	Malaquias	chamou	Petrus	Romanus.	Depois	desse,	e	conforme	dão	a	entender	as

profecias,	não	haverá	mais	nenhum.”
O	homem	de	branco	manteve	o	olhar	lúgubre	pousado	no	interlocutor.
“Fazendo	as	contas,	imagine	a	quem	calhou	em	destino	ser	Petrus	Romanus.”
Perfeitamente	ciente	do	que	ia	na	cabeça	do	seu	distinto	anfitrião,	o	historiador	apontou	para	ele.
“A	vossa	santidade.”
“Assim	é.	E	não	acha	que,	considerando	isso,	tenho	amplas	razões	para	me	sentir	perturbado?”
Antes	de	responder,	Tomás	ponderou	a	forma	mais	diplomática	de	expressar	o	seu	ponto	de	vista.
“Se	quer	que	seja	sincero,	vossa	santidade,	não”,	acabou	por	dizer.	“Nada	disso	tem	o	menor

fundamento.”
“Como	pode	afirmar	uma	coisa	dessas?”
O	historiador	mediu	as	palavras	antes	de	responder.
“Vossa	santidade	já	reparou	que	a	lista	original	de	Malaquias	nunca	foi	descoberta?
Nunca	se	interrogou	sobre	a	razão	disso?	E	que	se	calhar	nem	sequer	existiu.	Se	formos	a	ver	bem,

apenas	conhecemos	as	profecias	graças	ao	texto	que	Wyon	inseriu	na	sua	obra.”
“Sim,	mas	Arnold	de	Wyon	é	um	autor	respeitado,	um	historiador	de	créditos	firmados	e	ainda	hoje

reputado	como	fonte	credível	de	informação	histórica.	Se	ele	publicou	a	lista	de	papas	é	porque	a
encontrou	em	algum	documento.”

“E	certo.	Porém,	limitou-se	a	publicar	um	texto	que	lhe	chegou	às	mãos.	Mas	em	que	circunstâncias
aconteceu	isso?”



O	sumo	pontífice	encolheu	os	ombros.
“Não	sei.	Há	quem	garanta	que	as	profecias	andaram	perdidas	durante	Séculos	aqui	no	Vaticano.”
“Isso	foi	o	que	escreveu	o	francês	François	Cucherat	no	Século	XIX.	Se	bem	me	recordo,	Cucherat

afirmou	que	tudo	começou	durante	uma	visita	de	Malaquias	a	Roma	em	1139	ou	1140	para	se	encontrar
com	Inocêncio	II.	Malaquias	terá	tido	uma	visão	profética	sobre	os	papas	que	aí	viriam	e,	relatando-a	a
um	escriba	que	a	registrou	em	papel,	ofereceu	a	lista	a	Inocêncio	II	para	lhe	mostrar	que	o	papado	iria
perdurar	durante	Séculos	e	Séculos.

Segundo	Cucherat,	essa	lista	foi	guardada	e	esquecida	nos	arquivos	da	Santa	Sé	durante	quatrocentos
anos,	até	ser	descoberta	e	publicada	por	Wyon,	em	1595.”

“Pois,	essa	é	a	história.”
“O	problema	é	que	Cucherat	não	revelou	a	fonte	da	sua	informação.	Apenas	contou	que	Malaquias

teve	a	visão	e	a	relatou	a	um	monge	que	a	registrou	no	papel.	Mas	que	monge	era	esse?	Onde	estão
guardadas	as	suas	notas?	Estando	a	falar	de	acontecimentos	ocorridos	sete	Séculos	antes,	como	soube
Cucherat	de	toda	essa	história?	Quais	as	suas	fontes?	São	credíveis?	Sobre	isso	nada	sabemos.”

Eram	boas	perguntas.	Como	em	resposta,	o	papa	levantou-se	de	novo	e	foi	a	uma	estante	da
biblioteca	privada	fazer	uma	busca	entre	os	livros	guardados	nas	prateleiras.

Verificou	várias	lombadas	até	que	identificou	o	exemplar	que	procurava,	um	volume	grosso	que
retirou	da	estante.

Regressou	ao	lugar	e	exibiu	a	capa	do	livro	ao	visitante.	O	título	impresso	era	Lignum	Vitae.
“Este	é	o	segundo	volume	dessa	obra	de	Wyon”,	explicou.	Abriu	o	livro	e	pôs-se	a	folheá-lo.	“O

texto	em	causa	está	aqui	na	página	trezentos	e	sete.”	Depois	de	identificar	o	trecho,	empurrou	a	obra	para
o	outro	lado	da	mesa.	“Ora	veja	o	que	diz	aí	sobre	o	último	papa.”

Tomás	pegou	no	volume	e	viu	o	texto.	Intitulava-se	Profecias	do	Arcebispo	Malaquias,	sobre	os
Papas.	Passou	superficialmente	os	olhos	pela	lista	de	cognomes	proféticos	atribuídos	em	latim	aos	chefes
da	Igreja	que	alegadamente	apareceram	depois	da	visão	do	santo	irlandês	e	avançou	sem	demoras	para	o
último	nome	da	longa	sequência	de	cento	e	doze	papas.

“Cá	está”,	disse	o	português,	afinando	a	garganta	para	ler	o	texto	em	voz	alta.	“In	persecutione
extrema	S.	R.	E.	sedebit	Petrus	Romanus,	qui	pascet	oves	in	multis	tribulationibus:	quibus	transatis
civitas	septicollis	deiruetur,	&	Judex	tremedus	judicabit	populum	suum.	Finis.´”

“Presumo	que	saiba	o	que	leu.”
“Vossa	santidade	não	se	esqueça	de	que	sou	historiador”,	lembrou	Tomás.	“Além	do	mais,	a	minha

especialidade	são	as	línguas	antigas,	pelo	que	o	latim	não	tem	segredos	para	mim.”	Regressou	ao	texto	e
traduziu-o	para	provar	o	que	dizia.	“‘Na	perseguição	final,	o	lugar	da	Santa	Igreja	Romana	será
ocupado	por	Pedro,	o	Romano,	que	alimentará	o	rebanho	no	meio	de	muitas	tribulações:	quando	as
coisas	terminarem,	a	cidade	das	sete	colinas	será	destruída	e	o	tremendo	Juiz	julgará	o	seu	povo.
Fim.’”

Fez-se	entre	os	dois	homens	um	curto	silêncio,	como	se	tivessem	ficado	a	digerir	o	que	acabavam	de
escutar.	Foi	o	papa	quem	por	fim	falou.

“Que	Deus	nos	ajude.”



X

Numa	tentativa	de	ler	o	que	ia	na	mente	do	papa	e	avaliar	o	seu	modo	de	pensar,	Tomás	fitou-o
intensamente	nos	olhos.	Que	tipo	de	pessoa	teria	pela	frente?	Um	homem	ingênuo?	Um	obscurantista
supersticioso?	Um	político	dissimulado?	Um	ancião	em	início	de	processo	demencial?	Ou	não	passaria
tudo	aquilo	de	mais	um	exame	a	que	o	anfitrião	o	submetia?	Ao	atribuir	credibilidade	às	predições	de
Malaquias,	e	em	particular	à	profecia	de	que	o	último	papa	da	lista,	ou	seja,	ele	próprio,	iria	ser	sujeito	a
perseguições	e	testemunharia	a	destruição	de	Roma	e	o	juízo	final,	estaria	o	sumo	pontífice	a	testá-lo,
como	fizera	no	início	da	reunião	quando	se	lhe	dirigira	usando	um	anagrama	do	seu	nome?

“Vossa	santidade	acredita	mesmo	que	é	o	Petrus	Romanus	profetizado	por	Malaquias	e	que	o	papado
irá	terminar	consigo?”

Depois	de	uma	hesitação,	o	chefe	da	Igreja	abriu	as	mãos	num	gesto	de	incerteza.
“Como	decerto	sabe,	nós,	os	jesuítas,	somos	os	mais	desconfiados	quanto	à	autenticidade	das

profecias	de	São	Malaquias.	Ninguém	fez	mais	do	que	os	jesuítas	para	desacreditar	essa	lista.”
“É	verdade,”
“E	contudo...	e	contudo...”
Deixou	a	frase	a	pairar,	dando	a	entender	que	a	hipótese	de	as	profecias	serem	verdadeiras	não	lhe

parecia	afinal	tão	absurda	quanto	isso.
“E	contudo...?”
“Ouça,	professor”,	disse	o	papa.	“Devo	reconhecer	que	nunca	estudei	o	assunto	com	a	atenção	que

ele	merece	porque,	como	deve	calcular,	nunca	imaginei	chegar	aonde	cheguei.
Agora	que	graças	à	intervenção	da	divina	providência	ascendi	ao	mais	alto	posto	da	hierarquia	da

Igreja,	no	entanto,	e	tendo	um	interesse	direto	no	tema,	uma	vez	que	sou	afinal	o	último	papa	da	lista	de
São	Malaquias,	gostaria	de	avaliar	a	credibilidade	dessas	predições.”	Suspirou.	“O	problema	é	que	não
disponho	de	tempo	para	o	fazer.	Estou	sobrecarregado	por	demasiadas	preocupações	e	não	tenho	modo
nem	disponibilidade	para	estudar	a	questão	com	a	profundidade	e	o	rigor	que	ela	requer.”

Tomás	pegou	distraidamente	no	exemplar	da	Lignum	Vitae	que	ficara	pousado	na	secretária.
“Sabe,	se	fosse	vossa	santidade	não	perderia	nem	mais	um	segundo	a	pensar	nisto...”
“Ora	essa!”,	devolveu	o	chefe	da	Igreja,	a	voz	ganhando	súbito	vigor.	“Então	sou	descrito	numa	velha

profecia	cristã	como	o	último	papa	e	a	profecia	diz	que	comigo	a	Igreja	será	perseguida	e	Roma
destruída	e	a	seguir	vem	o	dia	do	juízo	final	e...	e	acha	que	não	me	devo	preocupar?	Só	se	fosse
totalmente	inconsciente!”

Não	era	difícil	perceber	o	ponto	de	vista	do	sumo	pontífice.	Havia	coisas	na	vida	que	na	cabeça	das
pessoas	não	se	resolviam	simplesmente	pela	razão	e	pela	dedução	lógica.	Por	exemplo,	quantas	vezes
não	dissera	Tomás	a	si	mesmo	que	voar	não	era	perigoso?	As	estatísticas	provavam-no;	era	aliás	mais
seguro	que	a	viagem	de	automóvel	de	casa	para	o	aeroporto.	No	entanto,	sempre	que	se	metia	num	avião
tinha	a	impressão	de	que	se	fechava	num	caixão	voador	e	só	quando	de	lá	saía	recuperava	o	sentimento
de	segurança.

Tratava-se	de	um	disparate,	claro,	mas	essa	simples	experiência	provava	que	mesmo	nas	mentes	mais
racionais	a	emoção	se	sobrepunha	amiúde	à	razão.	Além	disso,	não	era	a	emoção	uma	forma	de	razão?

Isso	não	impedia	que	o	acadêmico	português	continuasse	a	acreditar	na	força	do	raciocínio	lógico.



Foi	essa	crença	na	razão	pura,	e	a	ideia	de	que	um	homem	de	ciência	tinha	sempre	de	ser	capaz	de	provar
o	que	dizia,	que	o	levou	a	procurar	no	livro	de	Wyon	a	lista	de	cognomes	latinos	supostamente
profetizados	por	Malaquias.

“Vou	mostrar-lhe	o	que	está	realmente	errado	nestas	predições”,	anunciou.	“Se	vossa	santidade
reparar	bem,	a	sequência	de	cento	e	doze	profecias	papais	sofre	uma	alteração	substantiva	no
septuagésimo	sexto	papa,	Urbano	VII,	que	morreu	em	1590.	Até	aí	Wyon	apresentou	sempre	o	cognome
em	latim	dos	papas	e	um	pequeno	comentário	a	explicar	como	o	cognome	profético	se	aplicava	ao	papa
em	questão.	Depois	de	Urbano	VII,	esse	comentário	desapareceu.”

“Sim,	mas	Wyon	explicou	isso”,	argumentou	o	sumo	pontífice.	“Escreveu	aí	no	livro	que	os	cognomes
em	latim	correspondem	à	profecia	de	São	Malaquias,	mas	os	comentários	são	da	responsabilidade	do
padre	Alfonso	Chacón,	que	mostrou	como	cada	profecia	se	aplicava	a	cada	papa	que	já	tinha	vivido.
Claro	que	Chacón	não	poderia	fazer	os	comentários	aos	papas	que	vieram	depois	de	1590,	porque,	como
é	evidente,	os	seus	pontificados	nessa	altura	ainda	não	haviam	ocorrido.”

“É	verdade.	O	problema	é	que	os	comentários	de	Chacón	às	profecias	de	Malaquias	até	1590
parecem	seguir	o	teor	de	Epitome	Romanorum	Pontificum	usque	ad	Paulum	IV,	a	obra	publicada	em	1557
por	Onuphrius	Panvinius	com	a	história	dos	papas	até	Paulo	IV,	cujo	pontificado	vigorava	então.”

“Não	estou	a	ver	qual	o	problema”,	retorquiu	o	papa.	“Parece-me	aliás	muito	revelador	que	as
profecias	de	São	Malaquias	sobre	um	determinado	pontificado	sejam	confirmadas	pelos	acontecimentos
posteriores.	Se	Panvinius	diz	que	aconteceu	determinada	coisa	num	pontificado	e	essa	coisa	já	estava
profetizada	por	São	Malaquias,	isso	só	prova	que	as	profecias	são	verdadeiras.”

“O	problema	é	que	as	profecias	de	Malaquias	contêm	erros	que	também	aparecem	na	obra	de
Panvinius.”

“Erros?”
Tomás	folheou	a	Lignum	Vitae	e	apontou	para	um	dos	cognomes	em	latim.
“Está	vossa	santidade	a	ver	este	papa	que	aparece	nas	profecias	de	Malaquias?”
O	chefe	da	Igreja	pôs	os	óculos	de	leitura,	inclinou-se	sobre	a	secretária	e	leu	o	nome	indicado	pelo

historiador.
“Calisto	III?”	Retirou	os	óculos	e	fitou	o	interlocutor	com	uma	expressão	intrigada.
“Que	estranho.	Que	eu	saiba	este	não	foi	papa,	mas	antipapa.”
“Interessante,	não	lhe	parece?	As	profecias	de	Malaquias	incluem	antipapas,	ou	papas	que	não	eram

reconhecidos	por	Roma	e	que	resultaram	de	cismas	ocorridos	na	Igreja.”	Procurou	outros	nomes	na
sequência	impressa	em	Lignum	Vitae.	“E	Calisto	III	não	é	o	único	antipapa	da	lista.	Veja	aqui.	Octávio.	E
aqui,	Pascal	III.	Todos	eles	também	antipapas.”

O	sumo	pontífice	encolheu	os	ombros.
“Muito	bem,	São	Malaquias	teve	uma	visão	que	incluía	os	antipapas.	E	então?”
“O	problema,	vossa	santidade,	é	que,	tendo	adotado	o	critério	de	incluir	os	antipapas,	o	autor	das

profecias	esqueceu-se	de	Inocêncio	III.	E,	veja	lá	a	grande	coincidência,	Panvinius	inseriu	na	sua	obra	os
antipapas	que	aparecem	na	lista	de	Malaquias	mas	também	se	esqueceu	de	incluir	Inocêncio	III!”

“Tem	certeza?”
O	português	bateu	com	o	indicador	nas	páginas	da	Lignum	Vitae	com	a	lista	de	Malaquias.
“As	profecias	incorrem	no	mesmíssimo	lapso	que	se	encontra	na	obra	de	Panvinius!
Isto	prova	que	o	autor	das	profecias	estava	na	verdade	a	seguir	o	texto	da	história	dos	papas	de

Panvinius!	Acontece	que,	como	já	referi,	Panvinius	publicou	o	seu	livro	em	1557,	pelo	que	as	profecias
são	necessariamente	posteriores	a	esse	ano.	Assim	sendo,	e	por	dedução	lógica	incontornável,	não
podem	ser	da	autoria	de	Malaquias,	que	viveu	no	Século	XII.	O	seu	autor	é	outro	e	o	nome	de	Malaquias
só	apareceu	nesta	história	para	credibilizar	as	profecias.”

O	chefe	da	Igreja	pegou	na	obra	de	Wyon	e	folheou-a,	procurando	na	lista	o	nome	de	Inocêncio	III.	De



fato	o	antipapa	não	era	mencionado.
“Entendo...”
“Ou	seja,	pelo	menos	até	1557	as	profecias	foram	escritas	depois	dos	fatos,	não	antes.	Esta	conclusão

é	reforçada	pela	constatação	de	que	até	1590	as	profecias	se	revelam	cem	por	cento	exatas.	Seriam	assim
vaticinia	ex	eventu,	ou	vaticínios	depois	do	evento.	O	que	quer	dizer	que	o	seu	verdadeiro	autor	as
escreveu	a	partir	do	livro	de	Panvinius	e,	no	que	diz	respeito	às	profecias	dos	papas	que	existiram	entre
1557	e	1590	e	que	não	estavam	mencionados	na	obra	de	Panvinius,	foram	escritas	com	base	no	que	se
sabia	na	época,	pois	esses	pontificados	eram	recentes	e	a	lembrança	deles	permanecia	fresca.”

Esta	conclusão	levou	o	sumo	pontífice	a	abanar	vigorosamente	a	cabeça.
“Não	é	necessariamente	assim”,	resistiu.	“Wyon,	ou	quem	lhe	passou	a	lista,	pode	ter	comparado	as

profecias	com	o	que	estava	escrito	na	obra	de	Panvinius	e	feito	correções	e	adendas,	inserindo	por
exemplo	os	antipapas,	de	modo	a	compatibilizar	as	predições	de	São	Malaquias	com	os	eventos
entretanto	ocorridos.	O	esquecimento	de	Inocêncio	III	apenas	prova	que	alguém	retocou	as	profecias.”

Tomás	soergueu	uma	sobrancelha,	sem	perceber	o	sentido	da	afirmação.
“Isso	não	é	impossível”,	reconheceu.	“Mas	onde	quer	vossa	santidade	chegar?”
O	papa	fez	uma	pausa	e	olhou	para	as	unhas	da	mão	esquerda,	como	se	as	estudasse,	antes	de

responder,	ciente	de	que	iria	chocar	o	interlocutor.
“E	se	eu	lhe	mostrar	que	as	profecias	são	genuínas?”



XI

A	ideia	de	que	as	célebres	profecias	de	Malaquias	não	passavam	de	falsificações	era	uma	profunda
convicção	de	Tomás,	pelo	que	o	historiador	reagiu	com	urna	careta	carregada	de	ceticismo	ao	ouvir	o
papa	admitir	a	possibilidade	de	elas	serem	verdadeiras.

Como	era	possível	que	em	pleno	Século	XXI	houvesse	grandes	figuras	mundiais	que	acreditassem
numa	coisa	dessas?

“Admitamos	que	a	versão	que	conhecemos	das	profecias	é	uma	fraude”,	concedeu	o	chefe	da	Igreja.
“No	entanto,	repare	que	nada	impede	que	Wyon,	ou	a	sua	fonte,	presumivelmente	Chacón,	tenha	tido
acesso	a	um	outro	manuscrito,	o	documento	genuíno	da	autoria	de	São	Malaquias,	e	depois	tenha	limado
o	seu	conteúdo	para	o	tornar	mais	exato	para	as	circunstâncias	do	seu	tempo.”

O	português	teve	dificuldade	em	não	voltar	a	esboçar	um	esgar	de	incredulidade.
“Se	me	permite	o	atrevimento,	o	que	vossa	santidade	está	a	dizer	parece-me	um	pouco	rebuscado	e

forçado”,	foi	o	que	conseguiu	responder	no	tom	mais	razoável	que	lhe	foi	possível.	“E	que	a
incongruência	detetada	nas	alusões	aos	antipapas	não	é	a	única	anomalia.	O	que	constatamos	é	que,
sempre	que	Panvinius	cometeu	um	erro	factual	na	sua	história	dos	papas	quanto	ao	nome,	ao	brasão	ou	ao
título	cardinalício	de	um	determinado	papa,	as	interpretações	das	profecias	cometeram	o	mesmo	erro.
Isto	mostra	que	há	uma	ligação	entre	o	livro	de	Panvinius	e	as	profecias	e	é	um	forte	indício	de	fraude.”
“Se	bem	entendo,	esses	lapsos	ocorrem	nas	interpretações,	não	nas	profecias	em	si...”

“Sim,	é	verdade”,	reconheceu	Tomás.	“Em	bom	rigor,	os	erros	apenas	comprometem	os	textos	de
comentário	que	tentam	ligar	a	frase	profética	aos	acontecimentos	históricos.

As	profecias	em	si	permanecem,	há	que	admiti-lo,	imaculadas,	se	excetuarmos	a	inconsistência	do
critério	em	relação	aos	antipapas.”

Percebendo	que	acabava	de	marcar	um	ponto,	o	chefe	da	Igreja	deu	uma	palmada	na	mesa.
“Como	deve	calcular,	isso	faz	toda	a	diferença!”,	exclamou.	“Além	do	mais,	e	se	estamos	perante

uma	fraude,	como	alega,	por	que	haveria	alguém	de	se	dar	ao	trabalho	de	a	cometer?	Qual	a	motivação	de
uma	coisa	dessas?”

“Influenciar	o	processo	da	escolha	do	papa,	é	claro.”
Não	entendendo	a	resposta,	o	sumo	pontífice	fixou-o	com	os	olhos	semicerrados.
“Que	quer	dizer	com	isso?”
“Quando	em	1590	Urbano	VII	morreu,	foi	convocado	um	conclave	para	escolher	o	seu	sucessor.	E

aqui	que	pela	primeira	vez	na	lista	publicada	por	Wyon	não	é	inserido	nenhum	comentário	a	relacionar	a
profecia	de	Malaquias	com	o	papa	efetivamente	eleito.	A	profecia	limita-se	a	referir	o	traço	que	irá
caracterizar	o	pontificado	seguinte.	Ora	diga-me	vossa	santidade	o	que	é	profetizado	para	o	sucessor	de
Urbano	VII?”

O	chefe	da	Igreja	leu	o	cognome	em	latim	que	no	livro	Lignum	Vitae	surgia	depois	de	Urbano	VII.
“Ex	antiquitate	urbis”,	citou,	logo	traduzindo.	“Da	velha	cidade.”
“Ou	seja,	a	profecia	diz	que	o	sucessor	de	Urbano	VII	será	da	velha	cidade.	Acontece	que	um	dos

candidatos	a	papa	no	conclave	de	1590	foi	o	cardeal	Girolamo	Simoncelli,	um	homem	de	Orvieto,	uma
povoação	que	em	latim	se	diz	Urbs	Vieto,	ou	cidade	velha.	Isto	é,	Malaquias	estava	afinal	a	vaticinar	que
o	sucessor	de	Urbano	VII	seria	o	cardeal	Simoncelli.”



“Assim	parece,	de	fato.”
“Acontece	que	o	cardeal	Simoncelli	perdeu	o	conclave	para	o	cardeal	que	viria	a	tornar-se	Gregório

XIV!	O	que	quer	dizer	que	a	profecia	falhou.	Assim,	o	que	temos	aqui,	em	boa	verdade,	é	uma	tentativa
de	manipular	o	conclave.”

O	papa	arregalou	as	sobrancelhas,	quase	escandalizado	com	a	palavra	escolhida.
“Manipular?”
“Sim,	manipular.	Vossa	santidade	não	ignora	decerto	que	o	poder	dos	papas	era	de	tal	modo	grande

que	nos	primeiros	mil	anos	da	história	da	Igreja	a	eleição	dos	sumos	pontífices	foi	sujeita	à	influência
das	autoridades	políticas	e	econômicas	dos	estados	italianos	e	das	grandes	potências	cristãs,	que
manobraram	para	que	fosse	nomeado	quem	mais	lhes	convinha.	Reis,	imperadores,	senadores...	todos
tentavam	influenciar	a	escolha.

Foi	justamente	por	isso	que	no	Século	XII	foram	feitos	esforços	para	garantir	que	os	papas	apenas
eram	escolhidos	pelos	cardeais,	objetivo	que	só	nos	últimos	Séculos	foi	verdadeiramente	alcançado.”

“Sim,	é	verdade”,	concedeu	o	chefe	da	Igreja.	“E	então?”
“As	profecias	de	Malaquias	inserem-se	nesta	lógica	de	manipulação	da	escolha	de	um	papa.	Com

toda	a	probabilidade,	a	lista	atribuída	a	Malaquias	é	da	autoria	de	apoiantes	do	cardeal	Simoncelli,	os
quais	queriam	convencer	os	outros	cardeais	a	eleger	o	cardeal	de	Orvieto	uma	vez	que	a	sua	eleição	fora
supostamente	vaticinada	por	Malaquias.	Numa	época	de	superstições,	uma	profecia	destas	poderia
revelar-se	decisiva,	até	porque	Malaquias	era	um	santo	muito	reputado.	Quem	se	atreveria	a	ir	contra	o
seu	vaticínio?	O	fato	de	o	cardeal	Simoncelli	ter	perdido	o	conclave	mostra	que	a	manipulação	não
resultou	e	os	cardeais	reconheceram	a	lista	pelo	que	era,	uma	fraude.”

“Mas,	professor,	a	profecia	de	São	Malaquias	acertou	quando	previu	que	o	sucessor	de	Urbano	VII
seria	ex	antiquitate	urbis,	ou	da	cidade	velha!”

“Não	acertou	não.	Simoncelli,	o	cardeal	de	Orvieto,	ou	cidade	velha,	perdeu	o	conclave.”
“Mas	Gregório	XIV	ganhou-o!	E	Gregório	XIV,	se	bem	se	lembra,	era	de	Milão,	uma	cidade	velha!”
Tomás	esboçou	um	esgar	contrariado.
“Bom...	por	essa	ordem	de	ideias	a	generalidade	dos	cardeais	são	de	cidades	velhas,	pelo	que	a

profecia	se	poderia	aplicar	à	maioria	dos	restantes	elementos	presentes	no	conclave.”
“Talvez,	mas	se	o	objetivo	era	mesmo	condicionar	o	conclave	de	1590	por	que	iria	o	falsificador

fazer	uma	lista	tão	grande	de	nomes	posteriores?	Repare	que	as	profecias	cobrem	um	período	histórico
de	novecentos	anos	e	se	prolongam	por	meio	milhar	de	anos	depois	do	conclave	de	1590.	O	suposto
falsificador	deu-se	a	tanto	trabalho	para	quê?”

“Para	credibilizar	as	profecias,	claro.”
“Para	isso	não	precisava	de	prolongar	tanto	a	lista”,	observou	o	papa	com	expressão	de	quem	estava

pouco	convencido.	“Além	do	mais,	repare	que	a	última	profecia	prevê	a	destruição	de	Roma	e	a
perseguição	final	da	Igreja.	Um	vaticínio	destes	é	altamente	inconveniente,	pois	os	cristãos	sempre
acreditaram	na	proteção	de	Deus	e	na	vitória	final	da	sua	fé.	O	cristianismo	estava	destinado	a	conquistar
o	mundo	e	a	converter	todas	as	almas.	Quem	iria	acreditar	que	o	papado	acabaria	numa	grande	derrota	e
Roma	seria	destruída?	A	queda	do	papado	é	uma	ideia	absolutamente	intolerável	para	uma	mente	cristã
da	época.	Um	autor	fraudulento	escolheria	decerto	um	outro	final,	algo	mais	em	consonância	com	as
expectativas	cristãs,	não	uma	conclusão	que	as	contrariasse.”

Tomás	coçou	a	cabeça,	ponderando	o	argumento;	a	sua	força	era	inquestionável.
“Talvez.”
“Note	que	isto	não	impede	que	eu	reconheça	que	a	lista	de	São	Malaquias	tem	o	potencial	de

condicionar	muitos	cardeais	e	levá-los	a	comportamentos	mímicos	em	relação	às	profecias”,	apressou-se
o	chefe	da	Igreja	a	acrescentar.	“Por	exemplo,	quando	do	conclave	de	1958	todos	sabiam	que	São
Malaquias	havia	profetizado	que	o	papa	que	daí	sairia	seria	pastor	&	nauta,	ou	pastor	e	marinheiro.



Condicionado	por	essa	profecia,	um	dos	candidatos,	o	cardeal	americano	Francis	Spellman,	arranjou	um
barco,	meteu	um	rebanho	lá	dentro	e	pôs-se	a	navegar	pelo	rio	Tibre	numa	tentativa	de	mostrar	que	era
ele	o	candidato	profetizado	e	assim	influenciar	decisivamente	os	outros	cardeais.”

Tomás	soltou	uma	gargalhada.
“Fez	mesmo	isso?”
“É	o	que	se	conta.	No	fim	não	lhe	valeu	de	nada	porque	o	cardeal	Spellman	acabou	por	perder	o

conclave	para	o	cardeal	de	Veneza.”	“De	qualquer	modo,	essa	história	mostra	que	pelo	menos	alguns
cardeais	prestam	realmente	atenção	às	profecias	de	Malaquias.	Até	os	papas	se	preocupam.	Lembro-me
que	Pio	XII	chegou	a	mandar	fazer	um	documentário	sobre	a	sua	vida	que	foi	intitulado	Pastor	Angelicus,
justamente	o	cognome	profético	que	Malaquias	lhe	atribuíra	muitos	Séculos	antes.”

“O	caso	de	sua	santidade	Pio	XII	é	revelador”,	notou	o	papa.	“Se	as	profecias	são	realmente	uma
falsificação	do	Século	XVI,	como	o	senhor	e	os	meus	correligionários	jesuítas	pretendem,	como	se
explica	que	os	meus	antecessores	aqui	no	Vaticano,	incluindo	Pio	XII,	lhe	tenham	dado	crédito?”

“Pois,	tem	razão.”
O	sumo	pontífice	calou-se	por	uns	momentos	e	massajou	o	queixo	enquanto	pensava	no	assunto	e

considerava	os	méritos	de	uma	ideia	que	acabava	de	lhe	ocorrer.
“Sabe,	há	uma	forma	de	provar	que	as	profecias	de	São	Malaquias	são	genuínas.”
“A	sério?	Como?”
O	papa	pegou	no	volume	de	Lignum	Vitae	que	se	encontrava	sobre	a	secretária	e	pôs-se	a	folheá-lo;	a

resposta	à	pergunta	era	simples	e	estava	naquelas	páginas.
“Basta	lê-las.”



XII

Os	dedos	delgados	do	papa	percorreram	apressadamente	a	velha	obra	de	Arnold	de	Wyon	até	se
imobilizarem	na	página	que	procurava.	Afirmara	que	era	possível	demonstrar	que	as	profecias	de
Malaquias	depois	de	1590	se	haviam	realizado	mesmo	e	cabia-lhe	portanto	a	tarefa	de	o	provar.	Não
fazia	tenções	de	falhar.

Apontou	para	uma	linha	em	Lignum	Vitae	e	fitou	Tomás	com	uma	expressão	de	desafio.
“Está	a	ver	aqui	o	ducentésimo	quadragésimo	quarto	papa,	nonagésimo	na	lista	de	profecias?”
O	historiador	espreitou	a	página	em	causa.
“É	aquele	a	quem	Malaquias	profetizou	que	seria	rastrum	in	porta?”
“Esse	mesmo.	Rastrum	in	porta,	ou	ancinho	na	porta.	Acontece	que	o	nonagésimo	papa	da	lista	foi

Inocêncio	XII,	eleito	em	1691.	O	seu	nome	de	família	era	Rastrello,	palavra	que	significa	ancinho	em
italiano,	e	do	seu	brasão	constava	também	um	ancinho.	Como	poderia	o	suposto	falsificador	de	1590
prever	uma	coisa	destas	num	papa	que	iniciaria	o	seu	pontificado	um	Século	mais	tarde?	No	entanto,
acertou	com	absoluta	exatidão.	A	profecia	realizou-se.”

“Uma	coincidência,	decerto”,	considerou	Tomás.	“Em	cento	e	doze	profecias	era	inevitável	que	uma
delas	acertasse	em	cheio.”	“Na	verdade	as	profecias	pós-1590	não	são	cento	e	doze,	mas	apenas	sessenta
e	oito.	No	entanto,	o	que	verdadeiramente	importa,	professor,	é	que	a	taxa	de	sucesso	dessas	profecias	é
muito	elevada.”

“O	que	entende	vossa	santidade	por	sucesso	de	uma	profecia?	Se	formos	a	ver	bem,	as	expressões	em
latim	atribuídas	a	Malaquias	são	de	tal	modo	vagas	e	ambíguas	que	se	podem	aplicar	a	uma
multiplicidade	de	situações	e	papas	diferentes.”

“Não	tenho	tanta	certeza	disso.	A	profecia	do	ancinho	na	porta	para	o	nonagésimo	papa	da	lista
parece-me	muito	específica	e,	veja	só!,	resultou	em	pleno	com	Inocêncio	II.”

O	historiador	não	se	mostrava	convencido.
“Um	caso	não	basta	para	sustentar	toda	uma	tese”,	insistiu.	“Vossa	santidade	perdoar-me-á	se	lhe

disser	que	são	precisos	mais	exemplos	de	profecias	bem-sucedidas.”
O	sumo	pontífice	folheou	a	velha	obra	de	Wyon.
“Parece-me	que	seria	mais	fácil	e	menos	cansativo	analisarmos	os	papas	do	Século	XX	a	partir	da

Primeira	Guerra	Mundial”,	propôs.	“São	mais	recentes	e	os	seus	pontificados	estão	por	isso	mais	frescos
na	nossa	memória.”

“Muito	bem,	vamos	a	isso.”
Os	dedos	do	chefe	da	Igreja	detiveram-se	nos	nomes	finais	da	longa	lista.
“Comecemos	então	com	Bento	XV,	que	usou	o	anel	do	pescador	de	1914	a	1922.”
Colou	o	indicador	à	respectiva	linha	em	Lignum	Vitae.	“A	profecia	de	São	Malaquias	para	este	papa

era,	como	está	aqui	escrito,	religio	depopulata,	ou	religião	despovoada,	um	vaticínio	estranho	que	não	se
pode	considerar	vago	nem	ambíguo	e	muito	dificilmente	se	aplicaria	a	qualquer	outro	papa.	Acontece	que
Bento	XV	assistiu	às	gigantescas	matanças	da	Primeira	Guerra	Mundial,	à	terrível	mortandade	provocada
pela	pandemia	da	gripe	espanhola	e	à	revolução	bolchevique	de	1917,	que	transformou	a	Rússia	num	país
ateu	e	onde	a	religião,	mais	que	desencorajada,	foi	abertamente	perseguida.	Tratou-se	do	período	da
história	da	humanidade	em	que	morreu	mais	gente	e	houve	mais	perseguições	religiosas.	Onde	é	que	isto



aconteceu?	Sobretudo	na	Europa,	um	continente	de	população	de	esmagadora	maioria	cristã.	Pois	foi
justamente	para	o	papa	com	o	pontificado	neste	período	que	São	Malaquias	predisse	que	se	assistiria	à
religião	despovoada.	A	profecia	assenta	pois	que	nem	uma	luva	no	pontificado	de	Bento	XV.”

“Sim,	esta	profecia	era	muito	específica	e	realizou-se	de	fato”,	reconheceu	o	acadêmico	português.
“Mas...	e	as	outras?”

A	atenção	do	sumo	pontífice	desceu	para	a	linha	seguinte.
“São	Malaquias	identificou	o	papa	que	veio	a	seguir	com	a	profecia	fides	intrepida,	ou	fé	sem	medo.

Acontece	que	este	pontificado	coube	a	Pio	XI,	o	santo	padre	que	se	insurgiu	contra	o	comunismo,	o
antissemitismo	e	o	nazismo.	Emitiu	em	1937	a	encíclica	antinazista	Mit	brennender	Sorge,	a	mais
violenta	condenação	de	um	regime	político	já	feita	pela	Santa	Sé.	Denunciou	‘o	mito	da	raça	e	do	sangue’
e	o	‘hitlerismo	bárbaro’,	sublinhou	que	os	cristãos	eram	todos	semitas	e	descreveu	Hitler	como	o	Anti-
Cristo,	algo	que,	no	contexto	da	aliança	ítalo-germânica	então	formada	entre	Hitler	e	Mussolini,	requeria
uma	grande	coragem.”

“Essa	coragem	não	serviu	de	nada...”
“Pois	não,	porque	Pio	XI	morreu	em	1939,	o	ano	em	que	começou	a	Segunda	Guerra	Mundial,	e

infelizmente	deixou	inacabada	uma	encíclica	contra	o	racismo,	intitulada	Humanis	Generis	Unitas,	que	o
seu	sucessor,	Pio	XII,	não	teve	coragem	de	promulgar.	Não	tinha	pelo	visto	a	fides	intrepida	que	São
Malaquias	profetizara	para	o	seu	antecessor.”

Procurando	avançar	na	lista,	Tomás	verificou	o	nome	seguinte	no	livro	de	Wyon.
“Pio	XII	foi	designado	nas	profecias	como	pastor	angelicus,	o	pastor	angelical.”
“A	sua	prioridade	durante	a	Segunda	Guerra	Mundial	não	foi	denunciar	o	nazismo	e	o	comunismo,

como	a	do	seu	corajoso	antecessor,	mas	defender	o	rebanho	cristão	das	provações	nesses	tempos
difíceis.	Não	passou	por	isso	de	um	pastor.	Ou	seja,	esta	profecia	também	se	realizou.”

“Hmm...	um	tanto	ou	quanto	vaga”,	considerou	o	historiador,	não	muito	convencido	mas	incapaz	de
contrariar	a	interpretação.	“A	seguir	veio	João	XXIII,	sobre	quem	Malaquias	predisse	ser	pastor	&	nauta,
ou	pastor	e	marinheiro.”

“João	XXIII	era	de	Veneza,	cidade	de	canais,	gôndolas	e	marinheiros.”
Tomás	esboçou	com	os	lábios	uma	expressão	de	ceticismo.
“Outra	vez	uma	profecia	vaga...”
“Mas	não	inexata.”
Embora	sem	entusiasmo,	o	português	também	não	tinha	fundamentos	para	discordar	e	passou	ao	nome

que	se	sucedeu.
“O	papa	Paulo	VI	foi	designado	flos	florum,	a	flor	das	flores.”	Fez	uma	careta.	“Que	quererá	isto

dizer?”
“O	brasão	da	família	de	Paulo	VI	tinha	três	lírios.”
“A	sério?”
“Presumo	que	o	professor	esteja	a	par	da	importância	dos	lírios,	não	é	verdade?”
“O	lírio	é	a	flor	das	flores”,	confirmou.	“Tanto	na	mitologia	grega	como	na	cristã	tem	o	toque	do

divino.	Entre	os	católicos	representa	a	pureza	de	Maria.”
“Ora	Paulo	VI	foi	um	papa	mariano,	que	deu	importância	às	aparições	de	Maria	em	Fátima,	o	que	faz

dele	o	sumo	pontífice	dos	lírios,	a	flor	de	Maria	e	a	flor	das	flores.”
A	coincidência	neste	caso	era	de	fato	perturbadora.	Sem	argumentos	para	contestar	a	interpretação	de

mais	esta	profecia,	Tomás	passou	à	seguinte.
“Depois	veio	João	Paulo	I,	profetizado	como	de	medietate	lunae,	de	metade	da	Lua.”
“O	que	toda	a	gente	mais	lembra	do	pontificado	de	João	Paulo	I	foi	ter	sido	o	mais	breve	dos	tempos

modernos.	Durou	apenas	trinta	e	três	dias,	o	que	equivale	aproximadamente	a	um	ciclo	da	Lua.	Além	do
mais,	e	por	grande	coincidência,	João	Paulo	I	nasceu	na	diocese	de	Belluno,	que	em	italiano	significa



bela	Lua,	e	tornou-se	papa	no	dia	em	que	a	Lua	entrou	em	fase	minguante,	o	que	corresponde	a	metade	da
Lua,	que	em	latim	se	diria	de	meditate	lunae.	São	Malaquias	acertou	outra	vez.”

Não	podendo	contradizer	esta	interpretação,	o	português	voltou-se	para	a	profecia	seguinte.
“Da	lua	passamos	para	o	sol,	uma	vez	que	João	Paulo	II	é	designado	por	Malaquias	de	labore	Solis,

ou	do	trabalho	do	sol.	Qual	a	relação	entre	o	sol	e	este	papa?”
A	resposta	foi	imediata.
“Sabe	com	certeza	que	o	pontificado	do	polaco	Karol	Wojtyla,	sua	santidade	o	papa	João	Paulo	II,	foi

marcado	pela	luta	titânica	que	ele	manteve	com	o	regime	comunista	que	oprimia	a	Europa	de	Leste	em
geral	e	a	sua	Polônia	natal	em	particular.	Moscovo	assustou-se	com	este	meu	antecessor	que	manobrava
contra	os	regimes	comunistas	e	terá	dado	ordens	para	o	assassinarem,	recorrendo	para	isso	aos	serviços
secretos	búlgaros.	O	turco	Ali	Agca,	alegadamente	contratado	pelos	búlgaros,	tentou	matá-lo	a	13	de
maio	de	1981.	O	professor	não	ignora,	presumo	eu,	o	significado	dessa	data,	pois	não?”

“Era	o	aniversário	da	primeira	aparição	de	Fátima.”
“Quando	acordou	no	hospital	e	foi	informado	do	que	se	passara	e	se	apercebeu	da	coincidência	de

datas,	João	Paulo	II	pediu	que	lhe	levassem	o	envelope	onde	a	pastorinha	Lúcia	registrara	a	terceira	parte
do	segredo	de	Fátima,	então	ainda	ocultado	do	grande	público,	e	leu	o	seu	conteúdo	com	atenção.	O
segredo	pelo	visto	profetizava	o	assassinato	de	um	papa	e	João	Paulo	II	chegou	à	conclusão	de	que	o
papa	em	causa	era	ele	próprio	e	que	a	Virgem	Maria	desviara	a	bala	assassina	os	milímetros	suficientes
para	impedir	que	ela	tocasse	nos	órgãos	vitais.	Acreditava	que	fora	essa	intervenção	que	o	salvara.	Um
ano	depois	do	atentado	visitou	Fátima	e,	em	sinal	de	agradecimento	à	Virgem,	chegou	ao	ponto	de	mandar
incrustar	a	bala	que	quase	o	matara	na	coroa	da	estátua	de	Nossa	Senhora	de	Fátima.	Manteve	sempre	a
firme	convicção	de	que	foi	a	intervenção	de	Maria	que	lhe	permitiu	cumprir	a	sua	missão	histórica.”

“Missão	histórica?	O	que	quer	vossa	santidade	dizer	com	isso?”
“Se	bem	se	lembra,	a	Senhora	de	Fátima	havia	profetizado	em	1917	o	regresso	da	Rússia	à	fé	cristã,

o	que	pôs	a	praça	branca	de	Fátima	contra	a	Praça	Vermelha	de	Moscovo.
Essa	profecia	veio	a	realizar-se	sob	o	pontificado	de	João	Paulo	II	e	em	grande	parte	graças	também

à	sua	ação.	Fátima	foi	de	tal	modo	determinante	na	queda	do	comunismo	que	a	sua	enorme	praça	alberga
hoje	um	pedaço	do	Muro	de	Berlim	como	tributo	ao	triunfo	de	Maria.”

“Mas	o	que	tem	isso	a	ver	com	o	labor	do	Sol?”
O	papa	manteve	o	olhar	fixo	no	convidado.
“Não	é	evidente?	Sabe	o	que	disseram	sobre	o	comportamento	do	Sol	as	pessoas	que	em	1917	foram

a	Fátima	na	última	ocasião	em	que	os	pastorinhos	avistaram	Nossa	Senhora?”
O	historiador	arregalou	os	olhos,	recordando	os	relatos	da	época.
“Viram	o	sol	bailar	no	céu!”
“De	labore	solis,	previu	São	Malaquias.	Do	trabalho	do	sol.	A	profecia	liga	João	Paulo	II	às

aparições	de	Fátima.	E	tem	uma	segunda	interpretação	associada.	Ao	ligar-se	a	Fátima,	João	Paulo	II
trouxe	a	luz	do	Sol,	a	luz	da	verdade	e	da	cristandade,	às	noites	do	comunismo	ateu,	ditatorial	e
totalitário,	no	fundo	a	sua	missão	histórica.	O	Sol,	após	muito	labor,	venceu	enfim	a	treva.	Ou	seja,	a
profecia	de	São	Malaquias	veio	de	novo	a	realizar-se.”

Tomás	respirou	fundo.	Não	encontrara	forma	de	contrariar	esta	nova	interpretação	das	profecias.
Mais	valia	passar	ao	penúltimo	nome	da	longa	lista.

“O	papa	que	veio	a	seguir	foi	o	alemão	Joseph	Ratzinger,	sobre	cujo	pontificado	Malaquias	predisse
ser	a	gloria	olivae,	a	glória	da	oliveira...	seja	lá	isso	o	que	for.”

“Não	sabe	o	professor	que	ordem	monástica	tem	o	ramo	de	oliveira	como	símbolo?”
“Os	beneditinos.”	Esboçou	um	sorriso,	como	se	tivesse	apanhado	o	interlocutor	em	falta.	“Só	que

Ratzinger,	que	eu	saiba,	não	era	beneditino...”
“Pois	não,	mas	adotou	o	nome	de	Bento	XVI,	o	que	o	liga	à	ordem	beneditina,	na	verdade	designada



Ordem	de	São	Bento!	São	Malaquias	acertou	mais	uma	vez!”
O	sorriso	de	Tomás	desfez-se	e	os	seus	ombros	descaíram.	Enquanto	homem	de	ciência	recusava-se

terminantemente	a	acreditar	em	profecias,	embora	tivesse	consciência	de	que	não	fora	capaz	de	pôr	em
causa	a	interpretação	de	uma	única	das	profecias	de	Malaquias	em	relação	aos	papas	cujos	pontificados
permaneciam	frescos	na	memória,	ou	seja,	todos	os	que	haviam	usado	o	anel	do	pescador	desde	a
Primeira	Guerra	Mundial.	É	certo	que	algumas	dessas	profecias	se	mostravam	suficientemente	vagas	para
abrir	espaço	a	várias	interpretações,	mas	outras	eram	de	tal	modo	específicas	que	a	sua	concretização
não	podia	deixar	de	o	perturbar.	Malaquias	poderia	mesmo	ter	visto	o	futuro?

Custava-lhe	a	crer.
“Vamos	então	ao	último	papa	da	longa	lista	de	Malaquias”,	propôs	o	português	em	jeito	de	conclusão.

“Aquele	a	quem	o	santo	terá	chamado	Petrus	Romanus.”
“Ou	seja,	eu.”
O	historiador	manteve	os	olhos	fixos	no	sumo	pontífice	como	se	o	questionasse.
“Vossa	santidade	acredita	mesmo	que	é	o	último	papa?”
“Eu	sei.”
A	resposta	não	era	satisfatória	para	a	mente	cética	e	racional	de	um	acadêmico	como	Tomás	Noronha.
“Como	pode	vossa	santidade	saber	tal	coisa?”
“Não	reparou	o	professor	na	elevada	taxa	de	sucesso	das	predições	de	São	Malaquias?	Ele	foi

simplesmente	o	profeta	mais	bem-sucedido	de	todos	os	tempos!	Acertou	em	profecia	atrás	de	profecia,
como	acabamos	de	constatar.	Uma	coisa	destas	não	pode	ser	ignorada,	não	lhe	parece?”

“Sim,	mas	tem	de	haver	mais	indícios...”
Como	se	medisse	as	palavras,	o	papa	fez	um	curto	silêncio	antes	de	responder.
“Há	outras	profecias.”
“Quais?”
“Fátima,	por	exemplo.”
A	nova	referência	a	Fátima	intrigou	Tomás.
“O	que	quer	vossa	santidade	dizer	com	isso?”
O	chefe	da	Igreja	inclinou-se	para	a	frente	e	baixou	a	voz.
“Vou	revelar-lhe	uma	coisa”,	quase	sussurrou.	“Ao	contrário	do	que	foi	anunciado,	a	terceira	parte	do

segredo	de	Fátima	não	é	sobre	Karol	Wojtyla.”
“Não?”,	surpreendeu-se	o	português.	“Então	é	sobre	o	quê?”
O	papa	pegou	na	Lignum	Vitae	e	releu	a	profecia	apocalíptica	de	Malaquias	em	relação	a	Petrus

Romanus.	As	referências	à	perseguição	final,	às	tremendas	tribulações	que	estavam	iminentes,	à
destruição	da	cidade	das	sete	colinas	e	ao	dia	do	juízo	final	fizeram-no	estremecer,	pois	acreditava	ser
aquilo	o	que	realmente	esperava	a	Igreja	e	a	humanidade	durante	o	seu	pontificado.

Suspirou	ruidosamente	e,	esmagado	pela	angústia	que	o	asfixiava,	voltou	a	fitar	o	seu	interlocutor	e
pousou	a	palma	da	mão	no	peito,	indicando	a	sua	pessoa.

“É	sobre	mim.”



XIII

Depois	de	se	ajoelhar	e	rezar	uma	ave-maria	diante	de	uma	pequena	imagem	de	Nossa	Senhora	de
Fátima	que	se	encontrava	numa	estante	da	biblioteca	privada	do	Palácio	Apostólico,	o	papa	benzeu-se	e
levantou-se	por	fim,	regressando	para	a	secretária.	O	convidado	permanecia	sentado,	a	aguardar
explicações.

“O	que	sabe	o	professor	sobre	as	aparições	de	Fátima?”
Tomás	remexeu-se	na	cadeira.
“Sendo	eu	historiador	e	ainda	por	cima	português,	sei	talvez	mais	do	que	a	generalidade	das

pessoas”,	respondeu.	“Quando	a	13	de	maio	de	1917	apascentavam	um	rebanho	na	Cova	da	Iria,	um
lugarejo	no	centro	de	Portugal,	três	pastorinhos	terão	visto	aparecer	sobre	uma	árvore	uma	mulher	que
segundo	eles	parecia	uma	estátua	de	neve	mais	branca	do	que	o	Sol.	A	mulher	disse-lhes	que	vinha	do
Céu,	profetizou	o	fim	da	Grande	Guerra,	pediu	a	consagração	do	mundo	ao	Imaculado	Coração	de	Maria
e	solicitou-lhes	que	voltassem	àquele	local	nos	meses	seguintes,	sempre	no	mesmo	dia	e	à	mesma	hora.
Lúcia	via-a,	ouvia-a	e	falava	com	ela,	Jacinta	via-a	e	ouvia-a	e	o	rapaz,	Francisco,	apenas	a	via.	As
aparições	ter-se-ão	repetido	de	fato	nos	cinco	meses	que	se	seguiram,	sempre	no	dia	13,	em	todas	as
ocasiões	envolveram	revelações	e	atraíram	multidões	cada	vez	maiores.	As	pessoas	não	viam	a	senhora
de	quem	os	pastorinhos	falavam,	mas	afirmam	ter	visto	o	Sol	escurecer	no	momento	de	cada	aparição	e
muitas	disseram	ter	escutado	um	zumbido	semelhante	ao	das	abelhas	ou	das	moscas.”

“Sabe	em	qual	das	aparições	foi	revelado	o	segredo	de	Fátima?”
“Na	segunda	aparição	a	senhora	profetizou	a	morte	para	breve	de	dois	dos	pastorinhos,	Jacinta	e

Francisco,	o	que	viria	a	acontecer	dois	anos	mais	tarde	devido	à	pandemia	da	gripe	espanhola,	mas	foi	na
terceira	que	fez	a	grande	revelação.	A	primeira	parte	do	segredo	é	a	visão	do	Inferno,	a	segunda	é	a
profecia	de	que	após	a	Grande	Guerra	ocorreria	uma	outra	e	a	Rússia,	depois	de	espalhar	os	seus	erros
pelo	mundo,	acabaria	por	se	converter	se	houvesse	uma	consagração	ao	Imaculado	Coração	de	Maria.
Quanto	à	terceira	parte,	confesso	que	não	estou	muito	familiarizado	com...”

“Já	vamos	falar	na	terceira	parte	do	segredo”,	cortou	o	sumo	pontífice.	“Está	com	certeza	a	par	da
promessa	de	Nossa	Senhora	de	fazer	um	milagre	na	última	aparição.”

“Claro.	Os	pastorinhos	ter-se-ão	queixado	de	que	ninguém	acreditava	neles,	pelo	que	a	Virgem
prometeu	um	milagre	que	todos	vissem	e	a	todos	convencesse.	Seria	a	13	de	Outubro.	A	promessa	atraiu
nesse	dia	cinquenta	mil	pessoas	à	Cova	da	Iria,	incluindo	jornalistas.	Li	aliás	a	crônica	publicada	num
dos	maiores	jornais	da	época,	O	Século.	Apesar	de	chover,	escreveu	o	jornalista,	as	nuvens	de	repente
abriram-se	e	todos	viram	o	Sol	bailar	três	vezes	no	espaço	de	doze	minutos.	Foi	um	final	apoteótico	para
essa	última	aparição.”

O	papa	recostou-se	no	lugar	e,	como	se	isso	o	apaziguasse,	olhou	para	a	imagem	da	Senhora	de
Fátima	que	ornava	a	biblioteca	privada	dos	apartamentos	papais.

“Fátima	é	a	mais	profética	de	todas	as	aparições	modernas	de	Nossa	Senhora”,	disse	em	tom	sereno.
“Não	é	por	acaso	que	aqui	no	Vaticano	chamamos	a	Portugal	o	país	de	Maria.	Estou	convencido	que	foi	a
proteção	especial	da	Virgem	que	salvou	o	vosso	país	da	hecatombe	da	Segunda	Guerra	Mundial.”

Tomás	esboçou	um	trejeito	cético	com	a	boca.
“Enquanto	historiador,	e	como	vossa	santidade	decerto	compreenderá,	não	posso	aceitar	explicações



místicas	para	os	acontecimentos	históricos.”
O	anfitrião	encolheu	os	ombros	com	indiferença.
“Como	queira”,	disse.	“Vamos	então	ao	que	interessa.	Conhece	com	certeza	a	terceira	parte	do

segredo	de	Fátima.”
“Não	muito	bem,	admito.”	Remexeu-se	no	lugar.	“Sabe,	vossa	santidade,	sou	um	homem	de	ciência,

não	de	superstições.	Não	acredito	no	místico,	no	além...	enfim,	na	dita	espiritualidade,	que	para	mim	não
passa	de	uma	invenção	nossa	para	nos	confortar	e	proteger	da	crueza	da	existência	e	do	medo	da	nossa
mortalidade.”

“Isso	já	percebi.	No	entanto,	a	ciência	mostra	que	é	possível	termos	conhecimento	de	algo	que	só	irá
acontecer	no	futuro...”

“E	um	fato.	A	experiência	da	dupla	fenda	retardada,	teorizada	na	física	quântica	por	John	Wheeler	e
comprovada	experimentalmente	em	vários	laboratórios,	provou	que	é	com	efeito	possível	uma
informação	deslocar-se	para	o	passado.	Esse	fenômeno	já	foi	observado	pelos	físicos.”

“Ou	seja,	o	professor	está	a	reconhecer	implicitamente	que	as	leis	da	física	admitem	a	possibilidade
de	haver	profecias	e	premonições...”

A	afirmação	deixou	Tomás	incomodado.	Ali	estava	ele	de	novo	numa	área	em	que	não	se	sentia	nada
à	vontade	e	a	realidade	é	que	não	tinha	maneira	de	contrariar	a	conclusão	do	anfitrião.

“Pois...	enfim,	é...	é	verdade.”
Este	ponto	era	muito	importante,	dada	a	confiança	que	Tomás	depositava	no	método	científico,	e

entreabria	as	portas	de	todo	um	novo	mundo.	Ciente	disso,	o	papa	juntou	as	palmas	das	mãos	em	frente	da
cara	e	fitou	com	intensidade	o	homem	sentado	diante	dele.

“Voltemos	então	à	terceira	parte	do	segredo	de	Fátima.	O	que	sabe	sobre	ela?”
“Sei	apenas	que	foi	tomada	publica	no	ano	2000	e	que,	segundo	foi	então	anunciado	pelo	Vaticano,

envolve	a	profecia	do	atentado	de	1981	contra	o	papa	João	Paulo	II.”	Indicou	com	a	mão	o	seu
interlocutor.	“Pelo	visto	vossa	santidade	não	acredita	nisso.”	O	chefe	da	Igreja	abanou	a	cabeça.

“Com	efeito,	não	acredito.”
“Em	que	se	baseia	vossa	santidade	para	duvidar	da	conclusão	a	que	o	papa	João	Paulo	II	chegou?”
A	resposta	à	pergunta	era	delicada,	uma	vez	que	implicava	um	desacordo	em	relação	a	um	antecessor,

pelo	que	o	papa	não	replicou	de	imediato.	Em	vez	disso	puxou	uma	gaveta	por	baixo	da	secretária	e
retirou	do	interior	um	sobrescrito	branco	que	o	tempo	havia	amarelado	nas	bordas.	Abriu	o	envelope	e
extraiu	duas	pequenas	folhas	de	linhas	escrevinhadas	a	letra	miúda.

“Jacinta	e	Francisco	morreram	pouco	depois	das	aparições	de	1917,	o	que	deixou	Lúcia	como	única
testemunha	do	sucedido”,	disse.	“Tendo	em	conta	essa	situação,	e	também	o	fato	de	que	entretanto	ela
aprendeu	a	ler	e	a	escrever,	o	bispo	de	Leiria	pediu-lhe	que	registrasse	em	papel	as	profecias	feitas	pela
Senhora	de	Fátima.	Em	obediência	a	essas	instruções,	Lúcia	concluiu	as	suas	primeiras	memórias	no	final
de	1935.”

“Mas	só	mais	tarde	começou	a	divulgar	as	profecias,	creio	eu.”	O	papa	fez	um	movimento	afirmativo.
“Nada	lhe	escapa,	professor”,	confirmou.	“De	fato,	foi	só	para	a	publicação	das	suas	memórias	em

1941	que	Lúcia	anunciou	que	o	segredo	de	Fátima	era	composto	por	três	partes	e	aceitou	revelar	as	duas
primeiras,	alegando	que	o	mundo	estava	enfim	preparado	para	as	conhecer.”

“Mas	não	a	terceira...”
“Não	a	terceira.”
“Porém,	deixou-a	escrita.”
O	papa	mostrou	as	folhas	ao	convidado.
“Esta	é	a	terceira	parte	do	segredo”,	disse.	“Lúcia	adoeceu	em	1943,	o	que	deixou	o	bispo	de	Leiria

muito	preocupado.	E	se	ela	morresse,	como	se	poderia	conhecer	essa	terceira	parte?	Quando	Lúcia
recuperou,	o	bispo	ordenou-lhe	que	registrasse	em	papel	a	parte	que	faltava	da	mensagem	de	Nossa



Senhora.	Lúcia	obedeceu.	Escreveu	a	mensagem	no	ano	seguinte	e	guardou-a	num	envelope	lacrado	com
ordens	para	só	ser	aberto	depois	de	1960,	ou	então	após	a	sua	morte.”

Tomás	estendeu	a	mão	direita.
“Posso	ver?”
O	chefe	da	Igreja	acedeu.
“Leia,	leia.”
O	historiador	pegou	nos	papéis,	ciente	de	que	tocava	num	documento	de	elevado	valor	histórico,	e

analisou-os	com	curiosidade	e	até	algum	receio	de	os	estragar.	Não	seria	melhor	usar	as	suas	luvas	de
arqueólogo?	A	informalidade	do	ato,	no	entanto,	descansou-o	quanto	à	necessidade	de	respeitar	o
protocolo	do	manuseamento	de	manuscritos	ou	achados	de	grande	valia,	pelo	que	se	limitou	a	estudar	o
material	que	tinha	em	mãos.

As	folhas	eram	muito	finas,	do	tipo	que	se	usava	na	década	de	1940	para	escrever	cartas,	e	a
caligrafia	de	Lúcia	pareceu-lhe	cerrada	e	bem	alinhada,	sem	as	formas	arredondadas	tão	características
dos	manuscritos	femininos.	Constatou	que	era	aqui	e	ali	difícil	de	ler,	quase	como	se	fosse	letra	de
médico,	mas	não	seria	isso	que	o	impediria	de	compreender	o	conteúdo.	Se	nem	os	hieróglifos	o
travavam,	não	seriam	os	rabiscos	da	irmã	Lúcia	a	fazê-lo.

“‘Vimos	numa	luz	imensa	que	é	Deus,	«algo	semelhante	a	como	se	veem	as	pessoas	num	espelho
quando	lhe	passam	por	diante»,	um	bispo	vestido	de	branco,	«tivemos	o	pressentimento	de	que	era	o
santo	padre»5”,	leu	por	fim	em	voz	alta	a	partir	do	texto	escrito	em	português.	‘“Vários	outros	bispos,
sacerdotes,	religiosos	e	religiosas	subiam	uma	escarpada	montanha,	no	cimo	da	qual	estava	uma	grande
cruz	de	troncos	toscos	como	se	fora	de	sobreiro	com	a	casca;	o	santo	padre,	antes	de	chegar	aí,
atravessou	uma	grande	cidade	em	ruínas,	e	meio	trêmulo	com	andar	vacilante,	acabrunhado	de	dor	e
pena,	ia	orando	pelas	almas	dos	cadáveres	que	encontrava	pelo	caminho;	chegado	ao	cimo	do	monte,
prostrado	de	joelhos	aos	pés	da	grande	cruz,	foi	morto	por	um	grupo	de	soldados	que	lhe	dispararam
vários	tiros	e	setas,	e	assim	mesmo	foram	morrendo	uns	trás	outros	os	bispos,	sacerdotes,	religiosos	e
religiosas	e	várias	pessoas	seculares,	cavalheiros	e	senhoras	de	várias	classes	e	posições.’”

Pousou	a	carta	e	encarou	o	anfitrião.
“Então?”,	quis	saber	o	papa.	“O	que	acha	disso?”
Vencido	pela	curiosidade,	Tomás	tocou	com	o	indicador	nas	folhas	que	acabara	de	ler.
“Foi	com	base	neste	texto	que	João	Paulo	II	declarou	que	a	terceira	parte	do	segredo	de	Fátima	dizia

respeito	ao	atentado	de	1981	contra	ele?”
“Sim”,	confirmou	o	chefe	da	Igreja.	“Esta	profecia	teve	um	enorme	impacto	nesse	meu	antecessor.	Em

conformidade	com	os	desejos	manifestados	em	1917	pela	Senhora	de	Fátima	para	assegurar	a	conversão
da	Rússia,	logo	a	seguir	ao	atentado	de	1981	João	Paulo	II	apressou-se	a	consagrar	o	Imaculado	Coração
de	Maria	na	Basílica	de	Santa	Maria	Maior,	em	Roma,	ato	que	repetiu	no	ano	seguinte	em	Fátima	e	de
novo	em	1984	em	plena	Praça	de	São	Pedro.	Questionada	sobre	se	tinha	sido	enfim	satisfeita	a	exigência
de	Nossa	Senhora,	Fúcia	respondeu:	‘Sim,	está	feita,	tal	como	Nossa	Senhora	a	pediu,	a	25	de	março	de
1984.’”	O	papa	fez	um	gesto	vago	com	as	mãos.	“O	resto	é	história...”

“História?	O	que	quer	vossa	santidade	dizer	com	isso?”	“Quero	dizer	que	em	Março	de	1985,	um	ano
depois	da	consagração	do	Imaculado	Coração	de	Maria,	Mikhail	Gorbachov	assumiu	o	poder	no	Kremlin
e,	em	poucos	anos,	o	Muro	de	Berlim	caiu,	a	União	Soviética	desintegrou-se	e	o	comunismo	acabou.	A
praça	branca	de	Fátima	derrotou	a	Praça	Vermelha	de	Moscovo.”	“Vossa	santidade	está	mesmo
convencido	de	que	o	fim	do	comunismo	está	relacionado	com	as	profecias	de	Fátima?”

“Sem	a	menor	dúvida.”
A	firmeza	da	resposta	não	deixava	margens	quanto	à	forte	convicção	do	chefe	da	Igreja.	Enquanto

historiador,	Tomás	via	o	processo	histórico	de	maneira	diferente,	mas	não	deixava	de	compreender	que
um	líder	religioso	tivesse	uma	interpretação	mística	de	acontecimentos	daquela	natureza.



“Vossa	santidade	acredita	portanto	que	a	profecia	feita	por	Nossa	Senhora	em	1917	se	cumpriu
efetivamente.”

“Logo	que	o	Imaculado	Coração	de	Maria	foi	consagrado	por	João	Paulo	II	em	três	atos	ocorridos
entre	1981	e	1984,	desencadearam-se	realmente	os	acontecimentos	que	conduziram	ao	colapso	do
comunismo.	Nesse	sentido,	a	profecia	cumpriu-se.”

“Na	totalidade?”
Os	olhos	do	papa	desceram	para	as	duas	folhas	de	papel	de	carta	que	o	historiador	havia	lido

momentos	antes	e	que	permaneciam	pousadas	sobre	a	secretária.
“Exceto	a	terceira	parte	do	segredo,	como	já	lhe	disse.”
A	luz	de	tudo	o	que	ouvira	até	ali,	a	resposta	não	surpreendeu	Tomás.
“Vossa	santidade	não	acredita	que	a	terceira	parte	esteja	relacionada	com	o	atentado	de	1981?”
“Não.”
“por	quê?”
O	chefe	da	Igreja	pegou	nas	duas	folhas.
“Não	é	evidente?”,	perguntou,	exibindo	o	texto	manuscrito	por	Lúcia	como	se	fosse	a	prova.	“Já

reparou	nas	enormes	diferenças	entre	a	profecia	de	1917	e	os	acontecimentos	na	Praça	de	São	Pedro	em
1981?”

O	português	fez	um	esforço	de	memória,	recordando	o	que	sucedera	quando	do	atentado	contra	João
Paulo	II	e	comparando	esses	acontecimentos	de	1981	com	o	conteúdo	do	texto	de	Lúcia	que	acabava	de
ler.

“Se	bem	me	lembro,	em	1981	o	papa	ia	a	passar	no	meio	da	multidão	na	Praça	de	São	Pedro	quando
Ali	Agca	disparou	contra	ele”,	disse.	“Já	a	profecia	de	1917	mencionava	um	homem	de	branco,
presumivelmente	o	papa,	que	atravessava	uma	cidade	em	ruínas	e	subia	a	uma	montanha	onde,	juntamente
com	muitas	outras	pessoas,	foi	abatido	por	soldados.”

“Está	a	ver	as	diferenças?”
“Bem,	eu	diria	que,	de	um	ponto	de	vista	simbólico,	a	profecia	tem	semelhanças	com	o

acontecimento.	A	cidade	em	ruínas	representa	as	múltiplas	guerras	provocadas	em	todo	o	mundo	pelo
conflito	Leste-Oeste,	a	subida	do	homem	de	branco	à	montanha	simboliza	as	dificuldades	da	Igreja
perante	o	comunismo	ateu,	os	soldados	que	o	atacam	representam	Ali	Agca,	o	qual	havia	sido	enviado
como	soldado	dos	comunistas,	e	a	matança	do	papa	e	de	muitas	pessoas,	incluindo	bispos	e	outros
sacerdotes,	representa	a	mortandade	provocada	pelas	guerras.	Tudo	de	certo	modo	confere,	se	adotarmos
uma	interpretação	simbólica.”

O	sumo	pontífice	inclinou-se	para	a	frente,	como	se	pretendesse	partilhar	um	segredo	com	o
convidado.

“Exceto	que	João	Paulo	II	não	morreu...”
Por	ser	tão	certeira,	a	observação	era	poderosa	e	fez	o	português	pestanejar.
“Pois...	com	efeito.”
“A	visão	de	Fátima	profetiza	a	morte	do	papa	e	a	realidade	é	que	João	Paulo	II	não	morreu.	Que

conclusão	tira	disso?”
“Se	bem	me	lembro,	João	Paulo	II	alegou	que	foi	a	Virgem	que	desviou	a	bala	e	o	salvou.”
“Isso	é	uma	interpretação	do	meu	antecessor”,	sentenciou	o	papa,	enfatizando	a	palavra	interpretação

de	modo	tal	que	tornou	evidente	não	acreditar	nela.	“O	fato	é	que	a	profecia	diz	que	o	homem	de	branco
morre	varado	pelas	balas	e	por	setas.	Acontece	que,	quer	queiramos	quer	não,	João	Paulo	II	não	morreu.”

“É	por	causa	dessa	diferença	entre	a	profecia	e	a	realidade	que	vossa	santidade	acha	que	a	visão	de
Fátima	ainda	não	se	realizou	e	só	se	concretizará	consigo?”

“É	por	causa	dessa	diferença,	sim,	mas	também	devido	a	outras	profecias	e	ainda	a...	a...”
Hesitou,	como	se	receasse	já	ter	falado	de	mais,	e	calou-se	abruptamente.



“Ainda	a	quê?”
O	chefe	da	Igreja	vacilou;	não	queria	dizer	tudo,	mas	tinha	de	concluir	a	frase.
“A...	enfim,	a	uma	ameaça	real.”
“Uma	ameaça?	Contra	quem?”
O	papa	desviou	o	olhar	para	a	pintura	de	Cristo	a	sair	do	túmulo,	o	grande	quadro	atribuído	a

Perugino	que	decorava	uma	das	paredes	da	biblioteca	privada	entre	duas	estantes	cheias	de	livros,	e
permaneceu	alguns	segundos	em	silêncio,	como	se	equacionasse	não	responder	à	pergunta.	A	seguir
encarou	o	interlocutor	e	respirou	fundo,	rendendo-se	e	ansiando	já	por	se	libertar	de	um	peso	que	não
suportava	mais.

“Contra	mim	e	o	Vaticano.”



XIV

A	afirmação	do	chefe	da	Igreja	deixou	Tomás	sem	saber	o	que	dizer.	O	papa	acabara	de	lhe	falar
noutras	profecias	catastrofistas,	para	além	das	de	Malaquias	e	de	Fátima,	e	anunciara-lhe	que	pesava	uma
ameaça	real	sobre	si	e	o	Vaticano,	secundando	assim	as	palavras	enigmáticas	do	cardeal	Barboni	apenas
uma	hora	antes.	Mas	o	mais	significativo	era	o	medo	que	Tomás	intuía	na	voz	do	sumo	pontífice.

“O	que	se	passa,	vossa	santidade?”
O	anfitrião	voltou	a	abrir	a	gaveta	da	secretária	e	retirou	um	novo	papel.
“O	segundo	papa	do	Século	XX,	Pio	X,	teve	duas	visões	proféticas”,	indicou,	consultando	o	papel.

“Estava	ele	a	meio	de	uma	audiência	com	franciscanos,	em	1909,	quando	pareceu	cair	em	transe.	Ao	fim
de	alguns	minutos	abriu	os	olhos,	pôs-se	em	pé	e	disse.”	Afinou	a	voz	para	ler.	‘“O	que	vi	é
aterrorizador!	Será	comigo	ou	será	com	um	meu	sucessor?	O	que	é	certo	é	que	o	papa	deixará	Roma	e,	ao
sair	do	Vaticano,	terá	de	passar	pelos	cadáveres	dos	seus	padres.	Não	contem	nada	disto	a	ninguém
enquanto	eu	estiver	vivo.’”

Levantou	os	olhos	e	encarou	o	interlocutor	como	se	lhe	pedisse	a	opinião.
“Isso	foi	mesmo	dito	por	Pio	X?”
“Há	testemunhas	e	as	palavras	estão	aqui	registradas.	O	que	acha	disto?”
“Bem...	tenho	de	admitir	que	existem	aí	algumas	semelhanças	com	a	profecia	de	Fátima”,	aquiesceu	o

historiador.	“Em	particular	esse	pormenor	de	o	papa	passar	aqui	no	Vaticano	por	entre	os	cadáveres	de
gente	da	Igreja.	Porém,	repare	vossa	santidade	que	nessa	profecia,	e	ao	contrário	do	que	acontece	com	as
de	Fátima,	o	papa	não	morre.”

Como	em	resposta	a	esta	observação,	a	atenção	do	sumo	pontífice	regressou	ao	papel.
“Pio	X	teve	uma	segunda	visão	profética	em	1914”,	revelou.	“Foi	pouco	antes	de	morrer	que	disse	o

seguinte.”	Colou	os	olhos	ao	texto.	‘“Vi	um	dos	meus	sucessores,	com	o	mesmo	nome,	que	corria	por
cima	dos	cadáveres	dos	seus	pares.	Irá	refugiar-se	num	esconderijo,	mas	após	uma	breve	trégua	sofrerá
uma	morte	cruel.	O	respeito	por	Deus	desapareceu	dos	corações	humanos.	Quererão	até	apagar	a	Sua
memória.	Esta	perversão	é	nada	menos	que	o	começo	dos	últimos	dias	do	mundo.’”

Quando	o	papa	terminou	a	leitura	das	palavras	de	Pio	X,	Tomás	massajava	pensativamente	o	queixo.
“Quais	foram	as	palavras	que	ele	utilizou?”,	tentou	confirmar.	“Disse	que	o	papa	a	quem	isso

acontecerá	tem	o	mesmo	nome?”
“Sim.	A	expressão	é	‘com	o	mesmo	nome’.”
“Mas	com	o	mesmo	nome	de	quem?	Dele	próprio?	Nesse	caso,	e	considerando	que	a	visão	é	de	Pio

X,	será	um	papa	chamado	Pio.”
“Pio	X	não	esclareceu	se	se	referia	ao	mesmo	nome	que	ele	ou	ao	mesmo	nome	da	ordem	com	cujos

membros	estava	a	ter	a	audiência,	a	ordem	franciscana.”
A	segunda	possibilidade	fez	o	historiador	estreitar	as	pálpebras.
“Ou	seja,	isso	passar-se-á	com	um	papa	chamado	Pio	ou	então	Francisco.”
“É	essa	a	profecia”,	confirmou	o	chefe	da	Igreja.	“O	interessante,	no	entanto,	é	a	semelhança	entre

estas	duas	visões	proféticas	de	Pio	X	e	a	profecia	inscrita	na	terceira	parte	do	segredo	de	Fátima.”	“Sim,
a	semelhança	dessa	segunda	profecia	de	Pio	X	com	a	de	Fátima	é	realmente	perturbadora.	A	imagem	do
papa	a	correr	por	cima	de	cadáveres	e	depois	a	ser	morto	é	perfeitamente	coincidente	com	a	profecia



reproduzida	pelos	pastorinhos	portugueses.	A	questão	aqui	está	em	saber	se	o	conhecimento	de	uma
profecia	não	terá	influenciado	a	outra.”

“Não	parece	provável,	professor.	Ora	verifique	as	datas.”	Tomás	fez	um	esforço	de	memória.
“Tem	vossa	santidade	toda	a	razão.	Uma	vez	que	teve	a	sua	segunda	visão	em	1909,	Pio	X	não	podia

estar	a	ser	influenciado	pela	profecia	de	Fátima,	que	só	foi	feita	em	1917.
Por	outro	lado,	não	parece	credível	que	em	1917	os	pastorinhos,	crianças	pobres	e	analfabetas	que

viviam	num	recanto	perdido	de	Portugal,	conhecessem	a	visão	que	Pio	X	tivera	oito	anos	antes.	Está
portanto	fora	de	causa	que	se	tenham	influenciado	mutuamente.”

O	papa	ergueu	a	mão	esquerda.
“E	não	é	tudo”,	sublinhou.	“Há	de	reparar	o	professor	que	as	duas	visões	de	Pio	X	e	a	profecia	de

Fátima	coincidem	com	a	profecia	de	São	Malaquias	para	o	último	papa.	Lembre-se	que	São	Malaquias
predisse	que	o	último	papa	da	sua	lista,	Petrus	Romanus,	assistirá	à	perseguição	da	Igreja,	à	destruição
de	Roma	e	ao	julgamento	final,	o	que	é	compatível	com	as	imagens	proféticas	relatadas	por	Pio	X	e	pelos
pastorinhos	de	Fátima	que	mostram	o	papa	a	passar	entre	ruínas	e	cadáveres	e	a	ser	assassinado.”

A	expressão	que	os	olhos	do	sumo	pontífice	derramavam	voltara	a	ser	de	ansiedade;	era	evidente	que
a	convicção	de	que	tudo	aquilo	iria	decorrer	no	seu	pontificado	o	estava	a	afetar	profundamente.	Pareceu
claro	a	Tomás	que	o	papa	precisava	de	ser	tranquilizado.

“Se	vossa	santidade	permite	a	impertinência	da	minha	insistência,	eu	diria	que	não	se	preocupasse
com	nada”,	recomendou	no	tom	seguro	de	quem	acreditava	firmemente	que	nada	daquilo	iria	ocorrer.
“Tudo	isto	não	passa	de	histórias	da	carochinha.	Nada	de	perturbador	irá	acontecer	e	depois	de	vossa
santidade	outro	papa	se	sucederá,	independentemente	do	que	digam	a	lista	atribuída	a	Malaquias	ou	as
profecias	de	Fátima	ou	de	Pio	X	ou	de	quem	quer	que	seja.”	O	papa	retorquiu	quase	num	gemido.

“Gostaria	de	partilhar	a	sua	certeza.”
“Pode	estar	seguro	de	que	nada	sucederá.	A	história	da	humanidade	está	cheia	de	profecias	de	fim	do

mundo	que	não	se	realizaram.	Quando	chegou	o	ano	1000	houve	gente	que	se	suicidou	antes	que	o	mundo
acabasse.	Pois	esse	ano	fatídico	passou	e	nada	aconteceu.”	“Bem...	é	verdade.”

“E	não	se	lembra	vossa	santidade	da	profecia	do	calendário	maia	de	que	o	mundo	terminaria	em
2012?	Também	nada	sucedeu.	Com	estas	profecias	será	o	mesmo.	A	única	coisa	tão	velha	como	as
profecias	do	fim	do	mundo	é	o	seu	fracasso.	Todas	falharam	e,	asseguro-lhe,	desta	feita	nada	será
diferente.”

O	chefe	da	Igreja	fechou	por	momentos	os	olhos	e	entrelaçou	os	dedos	das	mãos,	como	se	meditasse.
Parecia	evidente	que	as	emoções	se	apoderavam	do	seu	espírito	e	revoluteavam	pelo	corpo	e	que	o	papa
fazia	um	esforço	titânico	para	se	manter	sereno.

“Não	estou	apenas	preocupado	com	as	profecias”,	acabou	por	dizer.	“As	ameaças	são	muito	reais,
receio	bem.”

“Reais	como?”
“Há	uma	ameaça	concreta,	já	lhe	disse.”
Era	de	fato	a	segunda	vez	que	o	papa	mencionava	o	assunto.	“Há	pouco	disse	que	era	uma	ameaça

contra	vossa	santidade	e	a	Igreja.	Mas	quem	fez	essa	ameaça?”
“Não	é	difícil	perceber	quem	foi,	pois	não?”
Calou-se,	o	que	levou	Tomás	a	intervir	para	o	encorajar	a	completar	a	resposta.
“Confesso	que	não	estou	a	ver	quem	seja...”
O	papa	recostou-se	no	seu	assento	e	engoliu	em	seco,	claramente	pouco	à	vontade.
Passou	o	dedo	pela	gola,	como	se	tentasse	alargá-la	para	respirar	melhor,	e	fitou	o	convidado	com

uma	sombra	de	angústia	a	escurecer-lhe	os	olhos.
“Os	radicais	islâmicos.”



XV

A	expressão	de	Tomás	transfigurou-se	no	momento	em	que	o	papa	lhe	revelou	a	natureza	da	ameaça.
E	certo	que	uma	personalidade	tão	exposta	como	o	chefe	da	Igreja	corria	sempre	perigo,	bastava
recordar	os	rumores	sobre	as	estranhas	circunstâncias	em	torno	da	morte	de	João	Paulo	I	e	os	vários
atentados	contra	João	Paulo	11,	mas	o	sumo	pontífice	referia-se	claramente	a	algo	imediato.

“O	que	se	passa,	vossa	santidade?”
O	papa	encolheu	os	ombros,	não	em	sinal	de	ignorância	mas	de	resignação.
“Conhece	sem	dúvida	os	radicais	islâmicos.”
“Com	certeza”,	anuiu	Tomás.	“São	um	problema	permanente	para	o	mundo	ocidental.”
“Pois,	mas	a	ameaça	contra	o	Vaticano	é	muito	específica”,	explicou	o	sumo	pontífice.
“O	Estado	Islâmico	anunciou	publicamente	por	duas	vezes	que	planeia	conquistar	Roma,	destruir	os

símbolos	cristãos	aqui	existentes	e	assassinar-me.	Não	estou	a	falar	de	uma	profecia	vaga,	estou	a
referir-me	a	uma	ameaça	concreta.	O	embaixador	do	Iraque,	de	resto,	já	confirmou	que	a	ameaça	do
Estado	Islâmico	tem	por	alvo	específico	a	minha	pessoa,	uma	informação	reiterada	pelos	serviços
secretos	israelitas.	Ao	que	parece,	o	Estado	Islâmico	considera-me	o	expoente	máximo	da	religião	cristã,
e	consequentemente	o	portador	de	uma	verdade	que	os	fundamentalistas	islâmicos	consideram	falsa,
razão	pela	qual	terei	de	ser	morto.”

“Presumo	que	a	polícia	esteja	atenta	a	isso.”
“Claro	que	está”,	confirmou	o	papa.	“O	problema	é	que	não	há	sistemas	de	segurança	perfeitos,	como

sabe.	O	chefe	da	Gendarmaria	do	Vaticano	mostra-se	muito	preocupado,	até	porque	tem	menos	de	cento	e
cinquenta	homens	à	sua	disposição	para	garantir	a	segurança	da	Santa	Sé.	É	certo	que	contamos	com	a
ajuda	da	Interpol	e	de	outras	polícias.	A	polícia	italiana,	por	exemplo,	chegou	a	deter	aqui	há	tempos
quatro	muçulmanos	por	planearem	um	atentado	contra	mim.”

“Isso	prova	que	as	autoridades	estão	atentas	e	a	sua	ação	se	mostra	eficiente.”
“E	também	prova	que	esta	ameaça	não	se	reduz	a	palavras	ocas”,	acrescentou	o	papa.	“Não	tenha

ilusões,	professor.	E	impossível	deter	toda	a	gente	que	me	queira	matar.
Como	se	trava	um	terrorista	se	ele	estiver	disposto	a	tudo?	Basta	ver	os	atentados	que	essa	gente	vem

fazendo	pelo	mundo	fora,	incluindo	aqui	na	Europa,	para	perceber	que	nada	os	trava	se	planearem	bem	a
operação	e	estiverem	dispostos	a	morrer,	como	infelizmente	tende	a	ser	o	caso.”

“Isso	é	verdade.”
O	papa	hesitou	antes	de	prosseguir.	Não	queria	parecer	alarmista	ou	amedrontado,	mas	a	informação

que	lhe	chegava	de	várias	fontes	não	o	podia	deixar	tranquilo.
“O	pior...	o	pior	é	que	um	ataque	no	Vaticano	poderá	ser	mais	grave	do	que	se	pensa.”
“Mais	grave?”,	admirou-se	Tomás.	“Em	que	sentido?”
Fez-se	uma	curta	pausa	antes	de	o	sumo	pontífice	responder	quase	num	sussurro.
“Estou	a	falar	de	um	atentado	nuclear.”
O	português	arregalou	os	olhos,	incrédulo.	O	que	ouvira	pareceu-lhe	de	tal	modo	incrível	que

duvidou	ter	escutado	bem.
“Perdão?”
“O	acesso	a	armas	nucleares	é	um	velho	objetivo	dos	radicais	islâmicos”,	recordou	o	chefe	da	Igreja.



“Bin	Laden	afirmou	em	1998	que	queria	equipar	a	AI	Qaeda	com	engenhos	nucleares	e	um	jornalista
alemão	que	em	2014	esteve	com	o	Estado	Islâmico	revelou	que	o	movimento	também	desejava	adquirir
capacidade	nuclear	para	matar	centenas	de	milhões	de	infiéis.	A	polícia	belga	chegou	a	encontrar	em
2016	um	vídeo	da	rede	jihadista	envolvida	nos	atentados	de	Paris	com	dez	horas	de	filmagens
clandestinas	da	casa	de	um	funcionário	da	indústria	nuclear.	Que	lhe	parece	que	significa	tudo	isto?”

O	português	suspirou	e	abanou	a	cabeça	em	sinal	de	desalento;	conhecia	bem,	de	uma	anterior
experiência,	como	funcionava	a	cabeça	dos	fundamentalistas	islâmicos	e	sabia	que	o	cenário	que	o	papa
lhe	apresentava	era	perfeitamente	plausível.

“Não	há	dúvida	de	que	os	radicais	islâmicos	anseiam	por	deitar	a	mão	a	engenhos	nucleares”,
reconheceu.	“Mais	cedo	ou	mais	tarde	vão	consegui-lo.	Todos	os	peritos	reconhecem	aliás	que	um
atentado	nuclear	é	uma	questão	de	tempo.	Não	se	trata	de	saber	se	haverá,	mas	quando	ocorrerá.”

“Além	disso,	as	profecias	de	São	Malaquias,	Pio	X	e	Fátima	enquadram-se	bem	num	atentado	desse
gênero	em	Roma.”

“Tenho	de	o	admitir...”
O	papa	benzeu-se.
“Ah,	Deus	nos	proteja.”
O	olhar	de	Tomás	desviou-se	para	a	janela	que	dava	sobre	a	Praça	de	São	Pedro.
“Vossa	santidade	não	reforçou	as	medidas	de	segurança	aqui	na	Santa	Sé?”
O	anfitrião	suspirou,	angustiado,	antes	de	responder.
“Para	quê?”,	perguntou	num	murmúrio.	“O	Vaticano	não	é	um	estado	policial.	Não	o	consentirei.”
“Precisa,	no	entanto,	de	ter	segurança.”
“Com	certeza.	A	vida	das	pessoas	que	aqui	se	encontram,	incluindo	trabalhadores,	fiéis	e	turistas,	é

sagrada,	tão	sagrada	como	a	vida	de	qualquer	outro	ser	humano.	É	justamente	para	as	salvaguardar	que
contamos	com	o	corpo	da	Gendarmaria	e	dos	guardas	suíços.”

“E	a	sua	vida?”
O	sumo	pontífice	virou	as	palmas	das	duas	mãos	para	cima,	como	numa	prece.
“Entrego-me	à	graça	de	Deus.”
“Mas	vossa	santidade	corre	perigo...”
“A	minha	vida	está	nas	mãos	do	Senhor	e,	se	Ele	achar	que	chegou	a	hora	de	me	levar,	seja	feita	a

Sua	vontade.”	Hesitou,	na	dúvida	sobre	se	deveria	realmente	revelar	o	que	lhe	atormentava	a	alma.
“Mentiria,	no	entanto,	se	não	reconhecesse	que	sinto	medo.

Sou	um	ser	humano	e,	apesar	da	fé	que	me	move,	naturalmente	tenho	receio	de	morrer.
Porém,	o	verdadeiro	problema,	como	decerto	compreenderá,	está	muito	para	além	de	mim	e	estende-

se	ao	meu	rebanho,	os	muitos	inocentes	que	seriam	vítimas	de	um	ato	tresloucado	dessa	natureza.”
“Isso	é	evidente.	Devo	contudo	sublinhar	que	as	profecias	não	são	categóricas	a	esse	respeito	e,

embora	façam	alusões	inequívocas	a	cenários	de	destruição	generalizada,	a	origem	dessa	devastação	não
tem	necessariamente	de	ser	nuclear.”

“Deus	o	permita!	Mas,	mesmo	que	apenas	esteja	em	causa	a	minha	vida	e	a	de	algumas	pessoas	em
meu	redor,	já	viu	os	efeitos	potenciais	de	uma	coisa	dessas?	Já	percebeu	o	que	aconteceria	se	o	papa
fosse	assassinado	por	muçulmanos	fundamentalistas?	Já	imaginou	o	Vaticano	ser	destruído	por	essa
gente?	Como	iriam	as	pessoas	reagir	em	todo	o	mundo?	Desencadear-se-ia	uma	guerra	religiosa?
Estamos	a	falar	de	um	acontecimento	cataclísmico	sem	precedentes,	um	verdadeiro	terramoto	nas
relações	inter-religiosas	e	potenciador	de	um	conflito	mais	alargado!	Seria	terrível!”

O	historiador	assentiu	com	um	movimento	da	cabeça;	sabia	que	a	história	tinha	tendência	a	repetir-se
e	a	distância	entre	a	normalidade	e	a	rotura	catastrófica	da	ordem	era	muito	mais	curta	do	que	se	pensava.
Quantas	civilizações	não	se	haviam	desmoronado	por	causa	de	uma	crise	súbita	e	intensa?

“Sim,	tem	razão.”



“Daí	que	todas	estas	profecias	me	inquietem”,	acrescentou	o	papa.	“Conhecendo	as	ameaças	dos
radicais	islâmicos	contra	mim	e	contra	o	Vaticano	e	constatando	que	sou	o	último	papa	da	lista	de	São
Malaquias	e	as	profecias	de	São	Malaquias,	de	Pio	X	e	de	Fátima	coincidem	no	vaticínio	da	destruição
de	Roma,	do	assassinato	do	papa	e	de	muitos	cristãos,	e	de...	de...”

Um	som	de	vozes	no	exterior	levou	o	chefe	da	Igreja	a	suspender	o	que	dizia.
“Acho	que	o	cardeal	Barboni	voltou”,	observou	Tomás,	que	reconhecera	uma	das	vozes.	“E	vem

acompanhado.”
O	papa	secou	apressadamente	com	um	lenço	as	gotas	de	transpiração	que	lhe	molhavam	a	testa	e

ajeitou	a	melena	branca	que	lhe	caíra	sobre	a	fronte.
“Ainda	bem”,	disse	com	evidente	alívio.	“Sabe,	este	assunto	incomoda-me	imenso.
Muito	mesmo.	Fico	por	isso	contente	por	podermos	agora	concluir	esta	conversa	e	passar	ao	assunto

que	nos	reuniu.”
“É	ainda	acerca	da	ameaça	islâmica	que	pesa	sobre	vossa	santidade	e	o	Vaticano?”
“Precisamos	da	sua	ajuda”,	devolveu	o	anfitrião	sem	verdadeiramente	responder.	“À
luz	do	que	o	professor	fez	quando	do	homicídio	ocorrido	há	alguns	anos	na	Biblioteca	Vaticana,	estou

convencido	de	que	os	seus	talentos	nos	poderão	ser	muito	úteis.”
“Úteis	para	quê?”
“Não	sabe	o	que	se	passou	aqui	na	semana	passada?”
“Aconteceu	alguma	coisa?”
O	olhar	do	historiador	pingava	curiosidade,	mas	nesse	momento	a	porta	da	biblioteca	privada	dos

apartamentos	papais	abriu-se	e,	pedindo	licença,	duas	pessoas	entraram;	uma	delas	era	de	fato	o	cardeal
Ângelo	Barboni,	o	secretário	de	Estado	que	se	havia	ausentado	no	início	da	reunião,	e	a	outra	constituía
uma	visão	inesperada.	Uma	mulher	vistosa.

O	papa	levantou-se	para	os	acolher,	mas	antes	de	ir	ter	com	eles	respondeu	à	pergunta.
“O	Vaticano	foi	assaltado.”



XVI

Ainda	Tomás	não	recuperara	inteiramente	da	surpresa	e	já	o	cardeal	Barboni	chegava	junto	dele,	ao
lado	da	mulher	que	o	acompanhava.	O	historiador	estudou-a	pelo	canto	do	olho;	era	atraente	e	elegante.
À	primeira	vista	dir-se-ia	uma	executiva,	com	um	vestido	azul-escuro	de	bom	corte	e	o	lenço	violeta	de
seda	que	trazia	à	roda	do	pescoço	a	revelarem	o	bom	gosto	requintado	e	intimidante	de	quem	se	sabia
capaz	de	ocupar	o	centro	das	atenções.

“Professor”,	disse	o	secretário	de	Estado.	“Deixe-me	apresentar-lhe	a	dottoressa	Catherine	Rauch,
uma	importante	auditora	francesa	que	colabora	connosco.”

A	recém-chegada,	com	o	cabelo	loiro	e	liso	que	lhe	caía	sobre	os	ombros	e	os	olhos	azuis	límpidos,
deixou	Tomás	por	momentos	com	a	respiração	suspensa.	Cumprimentaram-se	com	um	aperto	de	mãos
enquanto	o	cardeal	puxava	de	uma	terceira	cadeira.	Os	três	sentaram-se	então	diante	da	secretária	e
encararam	o	sumo	pontífice,	a	quem	naturalmente	cabia	a	responsabilidade	de	conduzir	a	reunião.

“Dizia-lhe	eu,	professor,	que	o	Vaticano	foi	assaltado”,	repetiu	o	papa,	retomando	a	conversa	no
ponto	onde	ela	ficara	suspensa	momentos	antes.	“É	justamente	por	causa	desse	incidente	que	precisamos
de	si.	Pende	sobre	a	Igreja	uma	terrível	espada,	o	mal	rodeia-nos,	e	a	hora	é	de	enorme	gravidade.	Por
detrás	do	que	à	primeira	vista	não	passa	de	um	simples	assalto	esconde-se	uma	ameaça	sinistra,	um
perigo	tão	medonho	e	absoluto	que	tememos	venha	a	realizar	o	apocalipse	profetizado	pelas	visões
dantescas	de	São	Malaquias,	de	Pio	X	e	de	Fátima.”

O	português	remexeu-se	na	cadeira,	inquieto	com	as	palavras	do	anfitrião	e	esforçando-se	por	se
manter	imperturbado	com	a	beleza	angelical	da	mulher	sentada	ao	lado	dele.

“Com	o	devido	respeito,	vossa	santidade,	não	será	isso	um	exagero?”
“Quando	o	professor	conhecer	os	pormenores	do	assalto	perceberá	o	que	estou	a	dizer.”
“Se	estamos	a	falar	de	um	assalto	e	de	uma	ameaça,	o	assunto	não	será	antes	para	a	polícia?”
“As	autoridades	estão	a	tratar	disto,	como	é	evidente.	Porém,	o	problema	é	bem	mais	vasto	do	que	um

simples	assalto.	A	triste	verdade	é	que	estamos	rodeados	de	interesses	ocultos	e	de	gente	de	caráter
dúplice.	A	corte	é	a	lepra	do	papado.	As	únicas	pessoas	em	quem	verdadeiramente	confio,	se	quer	que
seja	claro,	são	as	que	estão	nesta	sala.	O	cardeal	Barboni	foi	escolhido	por	mim	para	as	importantes
funções	de	secretário	de	Estado,	tendo	sido	ele	quem	me	convenceu	a	lançar	uma	cruzada	contra	a
podridão	nas	finanças	da	Igreja.	Já	a	doutora	Rauch	é	a	responsável	da	COSEA,	a	equipe	de	auditores
que	contratamos	para	verificar	as	contas	da	Santa	Sé.	Trata-se	das	únicas	pessoas	que	sei	encontrarem-se
do	meu	lado.	Tudo	o	resto	são	incertezas.	A	cúria	que	governa	o	Vaticano	está	corrompida,	os	cardeais
divididos,	o	corpo	de	funcionários	infiltrado,	a	Gendarmaria	não	é	fiável,	e	nem	a	Policia	Giudiziaria
italiana	nos	inspira	confiança.	A	terrível	verdade	é	que	aqui	nada	nem	ninguém	é	o	que	parece.”
Arquejou,	quase	afogueado.	“Um	horror!”

“Mas	quem	está	por	detrás	de	tudo	isso,	vossa	santidade?”
“Satanás.”
A	resposta	deixou	Tomás	desconcertado.	Olhou	para	as	três	pessoas	que	se	sentavam	à	secretária,

uma	diante	dele	e	duas	ao	lado,	como	se	lhes	perguntasse	se	não	se	tratava	de	uma	brincadeira,	mas	os
semblantes	fechados	mostraram-lhe	que	todos	encaravam	tudo	muito	a	sério.

“Satanás,	vossa	santidade?	Que	quer	dizer	com	isso?”



O	papa	apoiou-se	sobre	a	mesa	e	fitou-o	com	um	olhar	penetrante.
“O	professor	já	ouviu	falar	no	Istituto	per	le	Opere	di	Religione?”
“Com	certeza.	É	o	banco	do	Vaticano.”
“O	banco	do	Vaticano	oficialmente	não	existe”,	cortou	o	sumo	pontífice	com	súbita	rispidez.

“Chamamos-lhe	IOR.	Acontece	que,	pouco	depois	do	início	do	meu	pontificado,	criei	uma	comissão	de
auditores,	chefiada	pela	doutora	Rauch,	para	investigar	o	IOR	e	as	finanças	da	Santa	Sé.”	Fez	um	gesto
para	a	tecnocrata	francesa.	“Conte-lhe,	doutora,	o	que	descobriram.”

A	auditora	quebrou	o	mutismo	em	que	se	mantivera	até	aí	e	de	imediato	mostrou	que	não	era	pessoa
para	rodeios.

“O	Vaticano	está	em	pré-bancarrota.”
A	expressão	era	forte	e	produziu	em	Tomás	um	esgar	de	incerteza.
“Que	quer	dizer	com	isso?”,	quis	saber.	“Este	estado	é	um	dos	mais	ricos	do	mundo	no	que	à	riqueza

per	capita	se	refere.	Estão	aqui	alguns	dos	maiores	tesouros	da	arte	mundial,	obras	que	valem	biliões.
Estátuas	e	pinturas	de	Miguel	Ângelo,	Rafael,	Leonardo	Da	Vinci,	Ticiano,	Caravaggio,	Botticelli,	Fra
Angélico,	Giotto,	Crivelli...	eu	sei	lá.	A	riqueza	do	Vaticano	é	incomensurável.	Isto	para	não	falar,	é
claro,	na	capacidade	da	Igreja	de	angariar	donativos,	esmolas	e	óbolos	de	fiéis	de	todo	o	mundo.	Como
pode	uma	instituição	destas	estar	em	pré-bancarrota?	Não	é	possível!”

“No	entanto,	é	essa	a	situação.”
“Mas	como?	Para	o	Vaticano	ir	à	falência	seria	preciso...	sei	lá,	uma	roubalheira	de	proporções

bíblicas!	Eu	sei	que	houve	problemas	sérios	a	esse	respeito	num	passado	recente,	em	particular	nos
tempos	de	monsenhor	Marcinkus,	mas	decerto	foram	feitas	reformas	e	uma	coisa	dessas	não	passa	pela
cabeça	de	ninguém	nos	dias	que	correm!”

Embaraçada	com	esta	última	observação	do	historiador,	a	doutora	Rauch	trocou	um	olhar	com	o	papa
como	se	lhe	pedisse	autorização	para	responder.	O	sumo	pontífice	anuiu	com	um	sutil	movimento
afirmativo	da	cabeça.

“A	gestão	da	Santa	Sé	é	um	caos	completo,	professor	Noronha”,	explicou	a	economista.	“A	gestão	de
recursos	é	inexistente,	os	gastos	não	têm	controlo,	a	falta	de	transparência	é	absoluta,	os	produtos	são
adquiridos	a	preços	absurdos,	há	uma	irracionalidade	completa	na	forma	como	o	Vaticano	é
administrado.”

“O	que	quer	dizer	com	isso?	Dê-me	um	exemplo.”
“Olhe,	o	restauro	da	Biblioteca	Vaticana	estava	estimado	em	cem	milhões	mas	descobrimos	que	se

gastaram	duzentos	milhões	e	toda	a	gente	aqui	achou	isso	normal.	As	obras	fazem-se	sem	orçamentos,	os
seus	autores	pedem	valores	incríveis	e	é	tudo	pago	sem	olhar	a	custos	nem	pedir	orçamentos
alternativos.”

O	cardeal	Barboni	tossiu,	incomodado.	A	gestão	da	Santa	Sé	era	da	responsabilidade	da	Secretaria
de	Estado,	que	ele	chefiava,	pelo	que	tudo	aquilo	o	deixava	numa	situação	desagradável.

“Bem...	também	não	podemos	ter	uma	visão	economicista	das	coisas,	não	é	verdade?”
“Sem	querer	ofendê-lo,	eminência	reverendíssima,	isso	é	o	que	dizem	os	incompetentes	e	os

irresponsáveis	para	se	justificarem	de	andar	a	gastar	à	tripa-forra	o	dinheiro	dos	outros”,	contra-	-
argumentou	Rauch	com	acidez	no	seu	estilo	direto.	“Fazer	contas	não	é	economicismo,	é	bom	senso.	Não
podemos	gastar	o	que	não	temos,	qualquer	dona	de	casa	o	sabe.	A	Santa	Sé	tem	de	aprender	a	governar-
se	antes	que	seja	tarde	de	mais.”

Apesar	do	seu	ar	bonacheirão	contagiante,	o	secretário	de	Estado	empertigou-se.
“As	almas	cristãs	não	se	reduzem	a	números,	dottoressa!”
“É	certo,	mas	com	uma	Igreja	falida	não	há	almas	cristãs	para	ninguém,	vossa	eminência!	A	Igreja	não

se	administra	com	ave-marias.	Para	fazer	caridade	é	preciso	vontade	mas	também	dinheiro	e,	para	que
ele	não	seja	esbanjado	em	ladrões,	há	que	saber	geri-lo.”



“Não	está	com	certeza	a	insinuar	que...”
A	conversa	azedava	rapidamente	e	neste	ponto	o	papa	viu-se	forçado	a	intervir.
“Calma”,	pediu,	erguendo	as	mãos	para	os	apaziguar.	“Calma.	O	nosso	objetivo	não	é	arranjar

culpados	nem	apontar	o	dedo	a	ninguém.	Não	podemos	esquecer	que	o	cardeal	Barboni	foi	a	pessoa	que
mais	batalhou	para	que	a	Santa	Sé	tivesse	as	contas	em	dia	e	aprendesse	a	gerir	racionalmente	os	seus
recursos.	O	que	pretendemos	agora	é	avaliar	a	situação,	identificar	os	problemas	e	resolvê-los.	Não	é
com	discórdia	que	lá	chegamos.	E	cooperando	em	harmonia.”

Os	dois	baixaram	a	cabeça.
“Peço	perdão,	vostra	santità.”
Uma	vez	a	ordem	restabelecida,	o	chefe	da	Igreja	retomou	a	condução	da	conversa.
“Um	velho	padre	da	paróquia	da	minha	terra	disse-me	uma	vez:	se	nem	sabemos	guardar	o	nosso

dinheiro,	que	é	algo	que	podemos	ver	à	nossa	frente,	como	poderemos	guardar	as	almas	do	nosso
rebanho,	que	são	invisíveis?”,	contou.	“Temos	de	resolver	as	nossas	dificuldades.	O	problema	é	que	elas
não	se	limitam	à	gestão	do	dia	a	dia.	Olhem	os	investimentos,	por	exemplo.	Quando	era	um	prelado
provincial	o	meu	contabilista	contou-me	que	os	jesuítas	argentinos	aplicaram	algumas	reservas	num
banco	que	pensavam	ser	honesto	e	depois	descobriram	que	mais	de	sessenta	por	cento	do	dinheiro	que
haviam	investido	tinha	ido	para	ações	de	empresas	que	fabricavam	armas!	Já	viram	isto?	Sessenta	por
cento	do	dinheiro	da	Igreja	aplicado	em	armas!	Como	é	possível	uma	coisa	destas?”

“Os	investimentos	são	de	fato	uma	área	sensível”,	reconheceu	a	doutora	Rauch.	“O	Vaticano	investiu
noventa	e	cinco	milhões	de	euros	através	do	Goldman	Sachs,	da	UBS	e	da	BlackRock.	Sabem	o	que
aconteceu	a	seguir?	Perdeu	metade	desse	dinheiro.	As	esmolas	dos	crentes	estão	a	ser	delapidadas	no
casino	dos	mercados	especulativos.”

“O	que	se	passa	é	que	o	nosso	é	um	ministério	de	Deus”,	defendeu-se	o	cardeal	Barboni	num	tom
suave.	“O	que	sabemos	nós,	simples	pastores	do	Senhor	e	homens	humildes	apenas	habituados	a	lidar
com	os	rebanhos	de	fiéis,	das	coisas	do	dinheiro	e	da	gestão	e	dos	mercados	de	futuros	e	de	não	sei	que
mais?	Esse	mundo	é	tão	complexo	e	nós	somos	tão	ignorantes	que	é	infinitamente	fácil	os	abutres
aproveitarem-se	da	nossa	ingenuidade	e	boa-fé,	e	enganarem-nos.”

A	francesa	afinou	a	voz,	o	que	nela	já	se	percebera	ser	sinal	de	que	não	concordava	e	não	estava
disposta	a	manter-se	calada.

“Peço	desculpa,	vossa	eminência,	mas	os	auditores	andam	há	anos	no	Vaticano	a	chamar	a	atenção
para	os	problemas	da	gestão	da	Santa	Sé	e	nunca	ninguém	lhes	ligou”,	disse	com	secura.	“McKinsey,
Ernst	&	Young,	KPMG,	Promontory	Financial	Group...	as	mais	reputadas	empresas	de	auditoria	do
planeta	já	andaram	aqui	a	fazer	sugestões	e	a	propor	melhorias.	Para	quê,	se	todos	os	conselhos	são
olimpicamente	ignorados?	A	postura	que	existe	entre	os	responsáveis	da	cúria	é	que	as	regras	não	se
aplicam	a	eles.	Quando	se	tenta	apurar	os	fatos,	a	informação	é	curto-	-circuitada	e	o	trabalho	dos
auditores	sabotado.	Se	mesmo	assim	os	auditores	conseguem	perceber	o	que	está	mal	e	sugerem
soluções,	estas	são	simplesmente	desdenhadas.	Não	é	possível	gerir	uma	instituição	que	funciona	assim!”

“É	verdade,	é	verdade”,	concordou	o	papa.	“Muitas	anomalias	nas	estruturas	da	Igreja	estão
enraizadas	no	solipsismo,	um	tipo	de	narcisismo	teológico	que	faz	com	que	muitos	elementos	da	cúria,
mais	do	que	pensarem	estar	acima	dos	outros,	achem	que	nada	existe	no	mundo	para	além	deles	próprios.
E	por	isso	que	consideram	que	as	regras	não	se	lhes	aplicam.”

“Com	uma	atitude	destas	é	impossível	endireitar	as	coisas”,	reforçou	a	chefe	da	equipe	de	auditores.
“O	Vaticano	caminha	alegremente	para	a	bancarrota	e	ninguém	faz	nada.”

“Ninguém	faz	nada	não”,	ressalvou	o	sumo	pontífice,	virando-se	para	o	cardeal	Barboni.	“Lembras-
te,	Ângelo,	do	que	me	disseste	no	dia	em	que	iniciei	o	meu	pontificado?”

O	secretário	de	Estado	sorriu.
“Como	poderia	esquecer?	Disse	a	vossa	santidade	que	chegara	a	hora	de	limpar	a	cúria	e	devolver	a



Igreja	aos	pobres,	como	ensinado	no	Evangelho.”
“E	tinhas	razão.	Decidi	por	isso	reformar	o	funcionamento	da	Santa	Sé	e,	com	a	graça	de	Deus,

reformá-lo-emos.	Não	sei	dizer	como	terminará	esta	história,	mas	as	características	do	IOR,	quer	se	trate
de	um	banco,	quer	de	um	fundo	de	apoio	ou	de	outra	coisa	qualquer,	têm	de	ser	a	transparência	e	a
honestidade.	Temos	de	tornar	as	nossas	contas	mais	cristalinas	e	acabar	com	o	despesismo	galopante	que
nos	está	a	arruinar.	Só	nos	últimos	cinco	anos	as	despesas	com	pessoal	aumentaram	trinta	por	cento.”	Deu
uma	palmada	na	mesa.	“Isto	não	pode	continuar!	Os	fiéis	não	nos	confiam	o	seu	dinheiro	para
alimentarmos	vícios	de	corte,	como	agora	acontece	na	cúria,	mas	para	ajudar	os	necessitados!	Os
cardeais	terão	de	perceber	que	o	mundo	não	gira	à	volta	deles	e	há	toda	uma	realidade	para	lá	das
paredes	do	Vaticano!	Nós	existimos	para	servir	os	outros,	não	são	os	outros	que	existem	para	nos	servir!
O	nosso	rebanho	precisa	de	pastores	dispostos	ao	sacrifício,	não	de	burocratas	mimados.	A	Santa	Sé	está
cheia	de	narcisistas	rodeados	de	aduladores	e	o	espírito	de	corte	aqui	existente	transformou-se	num
cancro.	A	cúria	vive	centrada	em	si	mesma	e	limita-se	a	defender	os	seus	interesses	temporais.	O
dinheiro	contaminou	o	pensamento	e	a	fé,	corrompe	a	nossa	alma	e	leva-nos	a	tratar	a	religião	como	mera
fonte	de	rendimentos.”	Abanou	enfaticamente	a	cabeça.	“Isto	não	pode	ser!	Jesus	quer	que	os	seus	bispos
sejam	servos,	não	príncipes.	Não	se	pode	compreender	o	Evangelho	sem	a	pobreza.	Temos	de	reformar	o
Vaticano!”

A	doutora	Rauch	esboçou	uma	expressão	de	impotência.
“Mas,	vossa	santidade,	como	vamos	fazê-lo?”
O	chefe	da	Igreja	apontou	para	a	economista	como	se	a	acusasse.
“Foi	justamente	para	isso	que	eu	e	Ângelo	criamos	a	COSEA	e	a	pusemos	à	frente	dela,	doutora

Rauch!”,	exclamou.	“Demos-	-vos	plenos	poderes!	Assinei	um	quirógrafo	a	obrigar	todos	os
departamentos	da	Santa	Sé	a	colaborar	com	a	sua	Comissão	para	a	Organização	da	Estrutura	Econômica
e	Administrativa	e	a	dar-vos	acesso	a	todos	os	documentos	necessários	à	vossa	missão,	mesmo	os
abrangidos	pelo	mais	alto	segredo!	A	COSEA	tem	autonomia	completa	e	acesso	total!	A
confidencialidade	já	não	é	desculpa	para	vos	dificultar	o	trabalho!	Que	mais	querem?	Cabe-vos	agora
fazer	o	diagnóstico	e	apontar	soluções	que	nos	tirem	deste	atoleiro!”

“Mas	a	cúria	entrou	em	pânico	logo	que	soube	que	vossa	santidade	ia	mexer	nos	dinheiros	geridos
pelos	cardeais	e	nos	seus	privilégios.	Ninguém	quer	colaborar	com	a	minha	comissão	de	auditores,	diga
o	quirógrafo	assinado	por	vossa	santidade	o	que	disser.

Pior,	o	nosso	trabalho	está	a	ser	sabotado.	Só	de	ouvirem	o	nome	COSEA	os	cardeais	deitam	logo	as
garras	de	fora!	Introduzimos	novos	regulamentos	orçamentais	e	acabamos	de	descobrir	que	múltiplos
departamentos	da	Santa	Sé	criaram	um	orçamento	paralelo	para	não	declararem	receitas.	Gerem	esse
dinheiro	como	se	fosse	a	sua	quinta	privada!	Como	é	possível	fazer	uma	reforma	com	este	tipo	de
cultura?	Isto	para	não	falar	no	problema	da	falta	de	cobertura	ao	mais	alto	nível,	claro.”

O	papa	empertigou-se.
“Que	quer	dizer	com	isso?”
“Não	se	lembra	vossa	santidade	de	quando	monsenhor	Viganò	se	queixou	de	que	a	árvore	de	Natal	na

Praça	de	São	Pedro	custou	mais	de	meio	milhão	de	euros?	Não	se	recorda	de	ele	ter	denunciado	que
eram	sempre	as	mesmas	empresas	que	trabalhavam	para	a	Santa	Sé	a	preços	duas	ou	três	vezes	mais	altos
que	os	do	mercado?	Já	esqueceu	que	monsenhor	Viganò	acusou	o	Comité	de	Finanças	e	Gestão	de	ter
perdido	mais	de	dois	milhões	de	dólares	numa	operação	financeira	da	qual	não	prestou	contas	a
ninguém?	Em	vez	de	o	premiar	por	lhe	ter	comunicado	esse	escândalo,	o	que	fez	o	papa	Bento	XVI?
Tirou	monsenhor	Viganò	da	chefia	do	Governatorato	e	desterrou-o	para	os	Estados	Unidos!	Ou	seja,
puniu-o!”

“Pois,	mas	isso	foram	os	meus	antecessores”,	argumentou	o	papa.	“De	mim	e	de	Ângelo	vocês	terão
toda	a	cobertura,	como	tenho	tornado	claro	repetidamente.	Todos	somos	pecadores,	mas	nem	todos	somos



corruptos.	Sei	que	estamos	a	atacar	centros	de	poder	aqui	no	Vaticano,	mas	isto	tem	de	ser	feito	porque	é
imoral	esbanjar	recursos	para	alimentar	uma	corte	quando	esse	dinheiro	deveria	ser	canalizado	para
quem	dele	verdadeiramente	precisa,	que	são	os	pobres.	O	amor	pelo	dinheiro	faz	com	que	sacerdotes	e
bispos	cometam	pecados.	Se	a	avidez	prevalecer,	os	homens	tornam-se	corruptos	na	sua	mentalidade	e
arriscam-se	a	considerar	a	religião	fonte	de	lucro.	Que	o	Senhor	nos	ajude	a	todos	a	não	cairmos	na
armadilha	da	idolatria	do	dinheiro.”	A	mão	girou	no	ar,	exibindo	o	espaço	que	os	rodeava.	“Não	foi
apenas	porque	o	Palácio	Apostólico	me	intimidava	que	decidi	não	viver	aqui.	Foi	sobretudo	porque	acho
que	o	papa	deve	dar	o	exemplo!	O	papa	não	pode	pregar	a	ajuda	aos	pobres	e	viver	nesta	opulência	e
permitir	que	se	esbanjem	rios	de	dinheiro	para	alimentar	vícios	na	cúria!	Isso	não	vou	tolerar!”

“E	não	é	só	isso,	vossa	santidade”,	atalhou	a	doutora	Rauch.	“A	situação	financeira	do	Vaticano
atingiu	uma	gravidade	inimaginável.	A	Santa	Sé	está	à	beira	do	precipício	e	a	sobrevivência	da	Igreja
depende	da	reforma	que	for	capaz	de	fazer.”

“Isso	também,	isso	também.”
“Além	do	mais,	da	cobertura	e	do	apoio	de	vossa	santidade	tenho	eu	a	certeza”,	acrescentou	ela.

“Mas,	e	como	deve	calcular,	as	atitudes	dos	seus	antecessores	enraizaram	certos	hábitos	que	roçam	a
criminalidade	pura	e	simples.	Repare,	quando	após	muitos	esforços	conseguimos	por	fim	arrancar	alguma
informação	relevante	sobre	a	gestão	duvidosa	na	Santa	Sé,	o	que	nos	aconteceu?	Fomos	assaltados!	Os
gatunos	entraram	aqui	no	Vaticano	e	levaram-nos	o	material	comprometedor	que	tínhamos	descoberto!
Como	se	consegue	trabalhar	num	clima	destes?”

Fez-se	um	silêncio	pesado	na	biblioteca	privada	do	terceiro	andar	do	Palácio	Apostólico.	O	sumo
pontífice	e	o	secretário	de	Estado	sabiam	que	a	chefe	da	COSEA	acabara	de	pôr	o	dedo	na	ferida.	O
papa	voltou-se	para	Tomás	e	pousou	nele	um	olhar	carregado	de	esperança.

“Será	o	professor	Noronha	que	nos	vai	salvar”,	proclamou.	“Foi	a	divina	providência	que	o	enviou
para	nos	ajudar	a	resolver	o	imbróglio	que	temos	entre	mãos.	Precisamos	dele	e	dos	notáveis	talentos	que
revelou	no	passado	para,	com	toda	a	discrição,	conduzir	aqui	no	Vaticano	uma	investigação	paralela	e
discreta.	Será	o	nosso	agente	invisível,	a	arma	secreta	em	quem	podemos	depositar	a	nossa	confiança.”

O	português	ficou	preocupado	com	a	enorme	responsabilidade	que	viu	deste	modo	sobre	os	seus
ombros.

“Vossa	santidade	atribui-me	poderes	que	manifestamente	não	tenho”,	sublinhou,	alarmado.	“Não
passo	de	um	historiador	especializado	em	línguas	antigas	e	criptanálise.

Não	percebo	nada	de	gestão,	as	questões	administrativas	e	contabilísticas	ultrapassam-	-me	por
completo	e...”

“Não	o	queremos	para	auditor,	professor”,	esclareceu	prontamente	o	papa	num	tom	suave.	“Para	isso
temos	aqui	a	doutora	Rauch	e	toda	a	equipe	da	COSEA.”

“Então	para	que	me	querem?”
O	chefe	da	Igreja	encarou-o	com	a	expressão	de	quem	achava	que	a	resposta	era	tão	evidente	que	nem

percebia	por	que	razão	se	via	forçado	a	enunciá-la.
“Para	desvendar	o	mistério	do	assalto	ao	Vaticano,	claro.”
A	seguir	levantou-se	e	deu	a	reunião	por	terminada.
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A	vista	era	de	cortar	a	respiração.	Depois	da	reunião	com	o	papa,	Catherine	Rauch	trouxera	Tomás
para	aquele	edifício	fora	das	muralhas	leoninas	e	levara-o	até	ao	quarto	andar.	O	historiador	plantara-se
no	terraço	diante	do	gabinete	da	COSEA	e	contemplava	o	obelisco	que	se	erguia	no	centro	da	Praça	de
São	Pedro;	parecia	um	alfinete	gigante	e	era	um	poderoso	testemunho	de	tempos	idos,	os	do	Egito	dos
faraós	e	da	Roma	de	Calígula	e	Nero.

Os	olhos	do	português	ergueram-se	de	seguida	para	a	grande	cúpula	da	basílica,	curva	sob	um	céu	de
chumbo,	e	desceram	de	novo	para	a	praça,	onde	os	turistas	enxameavam	o	espaço	e	faziam	uma	longa	fila
por	baixo	das	colunatas	de	Bernini	para	adquirir	um	bilhete	que	lhes	permitisse	entrar	no	Vaticano.	Por
ali	deambulavam	polícias	armados,	com	olhar	vigilante	e	pistolas-	-metralhadoras	a	tiracolo.

“Esses	sujeitos	sabiam	o	que	faziam”,	disse	Catherine	atrás	dele.	“Verdadeiros	profissionais.”
O	historiador	voltou-se	para	encarar	a	responsável	pela	equipe	de	auditores.
“Pelo	que	percebi,	os	assaltantes	não	entraram	apenas	no	seu	gabinete.
Arrombaram	outros	cofres	no	edifício,	não	foi?”
“Sim,	fizeram	uma	razia	sistemática	dos	gabinetes	onde	havia	cofres.	Começaram	pelo	primeiro

andar	e	subiram	por	aí	fora	até	chegarem	aqui	ao	quarto.”
“O	que	levaram	eles?”
“Dinheiro.	Foram	abrindo	os	cofres	um	a	um	e	roubaram	todo	o	dinheiro	que	encontraram.”
Tomás	fez	um	gesto	vago	com	a	mão,	como	se	não	percebesse	as	causas	de	tanta	preocupação.
“A	motivação	dos	larápios	parece	evidente,	não	acha?	Assaltaram	o	edifício	para	furtar	dinheiro.

Qual	é	o	mistério?”
A	francesa	abanou	a	cabeça	e	fez	um	gesto	a	indicar	o	edifício	de	tijolo	amarelo-torrado	onde	se

encontravam.
“O	professor	sabe	onde	estamos?”
“No	Palácio	das	Congregações.”
“Correto.	Nos	andares	lá	de	baixo	funcionam	a	Congregação	para	o	Clero,	a	Congregação	para	a

Vida	Católica	e	a	Congregação	para	a	Santa	Vida,	tudo	instituições	ligadas	à	Santa	Sé.	Sabe	quanto
dinheiro	estas	congregações	guardam	nos	seus	cofres?”

“Não	faço	a	mínima	ideia.”
“Algumas	centenas	de	euros	por	cofre,	no	total	um	máximo	de	dois	ou	três	mil.	As	diversas

congregações	apenas	mantinham	aqui	o	dinheiro	necessário	para	pagar	pequenos	serviços.”
“E	então?	Quem	sabe	se	os	assaltantes	não	passavam	de	drogados	à	cata	de	uns	trocos	para	poderem

comprar	umas	ganzas?”	Os	dois	saíram	do	terraço	e,	uma	vez	de	regresso	ao	gabinete,	a	chefe	dos
auditores	abeirou-se	da	sequência	de	seis	cofres	incrustados	numa	parede.

“Os	drogados	não	são	assaltantes	profissionais.”
“E	como	sabe	que	estes	eram?”
“Pelo	nível	de	sofisticação	da	operação”,	respondeu.	“Entraram	aqui	no	Palácio	das	Congregações	e

usaram	um	maçarico	para	fundir	as	fechaduras.”
“Não	me	parece	uma	técnica	sofisticada	por	aí	além...”
“A	sofisticação	está	na	dissimulação	e	no	rigor	da	informação	que	possuíam,	professor.	Repare	que



só	entraram	nos	gabinetes	onde	havia	cofres,	como	se	soubessem	de	antemão	onde	eles	se	encontravam.
Além	disso	conseguiram	abrir	os	cofres,	o	que	significa	que	ou	possuíam	equipamento	de	ponta	ou
dispunham	dos	códigos	de	acesso.	Quer	isto	dizer	que	já	vinham	munidos	com	os	dados	necessários	para
levar	a	cabo	a	missão,	está	a	perceber?	Ora,	e	como	é	evidente,	os	drogados	não	são	capazes	de	um	nível
tão	elevado	de	planeamento	nem	têm	acesso	a	informação	confidencial	desta	natureza	nem	a	equipamento
tão	sofisticado	que	lhes	permita	aceder	aos	cofres	num	punhado	de	minutos.”

Os	argumentos	eram	difíceis	de	contrariar.
“Assim	vistas	as	coisas...”
A	doutora	Rauch	indicou	a	bateria	de	cofres	alinhados	nas	paredes.
“Depois	há	a	considerar	o	que	eles	fizeram	neste	gabinete”,	indicou.	“Todo	o	quarto	andar	do	Palácio

das	Congregações	está	entregue	à	Prefeitura	para	os	Assuntos	Econômicos	da	Santa	Sé,	o	organismo	de
auditoria	onde	a	COSEA	guarda	a	informação	confidencial	que	vai	recolhendo	no	decurso	do	seu
trabalho.	Pois	os	assaltantes	meteram-se	pela	escada	D,	a	única	que	dá	acesso	ao	quarto	piso,	entraram
no	gabinete	e	foram	direitos	aos	seis	cofres	que	estavam	escondidos	por	detrás	do	grande	retrato	de	sua
santidade.”

O	olhar	de	ambos	desceu	para	a	enorme	fotografia	do	papa	que	se	encontrava	no	chão	com	a	face
voltada	para	baixo.

“Este	quadro	estava	pregado	à	parede?”
“Sim.	Retiraram-no	do	lugar	para	aceder	aos	cofres.”
“Isso	não	prova	que	soubessem	de	antemão	que	os	cofres	estavam	ali.	No	fim	de	contas,	dissimular

cofres	por	detrás	dos	quadros	é	um	velho	truque	e	os	assaltantes	decerto	não	o	ignoram.”
A	auditora	indicou	o	segundo	cofre	a	contar	da	direita.
“Com	certeza”,	concordou.	“O	problema	é	que	eles	abriram	este	cofre	em	particular,	e	só	este.”
“E	então?”
“O	segundo	cofre	a	contar	da	direita	é	precisamente	onde	os	documentos	confidenciais	obtidos	pela

COSEA	estavam	guardados”,	revelou.	“Não	tentaram	sequer	abrir	mais	nenhum	dos	outros	cinco	cofres.
Isto	mostra	que	vieram	especificamente	buscar	esses	documentos	e	sabiam	com	exatidão	onde	eles	se
encontravam.”	“Não	havia	aí	dinheiro	nenhum?”

“Não.”
“Então	por	que	entraram	nos	cofres	que	se	encontravam	nos	outros	andares	e	roubaram	o	dinheiro	que

aí	estava?”
“Essa	é	parte	mais	sofisticada	da	operação”,	indicou	Catherine.	“O	assalto	aos	outros	cofres	foi

apenas	para	disfarçar.”	Deu	uma	palmada	no	segundo	cofre	a	contar	da	direita.
“O	verdadeiro	objetivo	eram	os	documentos	que	se	encontravam	aqui	guardados.”	Tomás	manteve-se

um	longo	momento	calado,	a	ponderar	o	que	acabava	de	lhe	ser	dito.
Considerou	várias	possibilidades	e	contemplou	mesmo	a	hipótese	de	tudo	aquilo	não	passar	de

coincidência.	Embora	as	coincidências	o	perturbassem,	a	verdade	é	que	por	vezes	ocorriam,	e	a
possibilidade	era	admissível.	Percebeu	todavia	que	com	toda	a	probabilidade	os	restantes	assaltos
tinham	sido	mesmo	manobras	de	dissimulação.	Por	que	iriam	larápios	com	meios	tão	sofisticados	dar-se
ao	trabalho	de	penetrar	em	tantos	cofres	para	roubar	apenas	dois	ou	três	mil	euros?	Uma	coisa	dessas	não
fazia	sentido	nenhum.

“Tem	razão”,	reconheceu.	“Os	assaltos	nos	pisos	lá	de	baixo	são	provavelmente	falsas	pistas	que	eles
foram	plantando	para	nos	induzir	em	erro.”

A	chefe	dos	auditores	abeirou-se	do	quadro	que	permanecia	pousado	no	chão	de	face	voltada	para
baixo	e	acocorou-se	para	pegar	nele.

“Deixei	propositadamente	para	o	fim	a	pista	mais	importante	deixada	pelos	nossos	amiguinhos”,
disse,	levantando	o	quadro	e	voltando-o	para	o	convidado.	“Ora	veja.”



Tomás	cravou	os	olhos	nos	caracteres	pintados	de	negro	sobre	a	imagem	do	papa	sorridente
emoldurada	no	quadro	e	abriu	a	boca	de	estupefação.

“O	que	é	isto?”
“E	a	mensagem	que	os	assaltantes	grafitaram	na	fotografia	de	sua	santidade.	Sabe	o	que	diz?”
O	historiador	falava	árabe,	cortesia	de	um	verão	passado	anos	antes	na	Universidade	de	Al-Azhar,	no

Cairo,	pelo	que	aqueles	caracteres	não	constituíam	para	ele	nenhum	desafio.
“Allah	u	akbar!”,	traduziu.	“Deus	é	grande!”
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Os	olhares	de	ambos	permaneciam	colados	à	famosa	expressão	islâmica	redigida	em	caracteres
árabes,	como	se	os	dois	estivessem	hipnotizados.	Na	verdade,	Tomás	sentia-se	de	tal	modo	chocado	que
durante	alguns	segundos	não	foi	capaz	de	dizer	mais	nada.	Allah	u	akbar.	Como	era	possível	que	aquelas
palavras	se	encontrassem	ali?

“Já	vi	que	o	seu	árabe	permanece	au	point”,	observou	Catherine.	“Tem	consciência	do	que	a
presença	destas	palavras	num	sítio	como	este	significa?”

Como	poderia	desconhecê-lo?
“Significa	que	os	assaltantes	eram	árabes,	com	toda	a	probabilidade	fundamentalistas	islâmicos”,

considerou	ele,	absorvendo	as	implicações	profundas	da	mensagem.	“Agora	percebo	melhor	a
preocupação	que	sua	santidade	me	manifestou	quanto	a	uma	ameaça	concreta	contra	o	Vaticano	lançada
pelos	extremistas	islâmicos	em	geral	e	pelo	Estado	Islâmico	em	particular.”

“Precisamente.	Como	é	evidente,	sua	santidade	foi	prontamente	informado	de	que	os	assaltantes
deixaram	aqui	esta	mensagem	sobre	o	seu	retrato	e	relacionou-a	com	as	ameaças	proferidas	pelo	Estado
Islâmico	e	outros	radicais.	O	perigo	fundamentalista	islâmico	é,	como	vê,	bem	real.”

Tomás	passou	a	mão	pela	cabeça,	tentando	reordenar	os	pensamentos.	Aquele	dado	mudava	tudo	e
lançava	a	investigação	numa	direção	completamente	diferente	da	que	considerara	até	aí.	Compreendera
por	fim	em	toda	a	plenitude	os	receios	do	papa	e	as	suas	obsessões	em	relação	às	ameaças	dos	radicais
islâmicos	e	às	sucessivas	profecias	sobre	a	destruição	de	Roma,	a	morte	do	chefe	da	Igreja	e	o	fim	do
papado.	O	sumo	pontífice	tinha	razão,	a	ameaça	era	imediata	e	tinha	de	ser	encarada	muito	a	sério.

Como	deveria	proceder?	Fez	uma	pausa	para	raciocinar	e	percebeu	que	o	melhor	seria	começar	pelo
princípio	de	qualquer	investigação.

“Ouça,	temos	de	reconstituir	os	acontecimentos”,	decidiu,	a	estratégia	delineada.
“Sabe	por	onde	entraram	os	assaltantes?”	“Quer	que	lhe	diga	a	verdade?	Não	temos	a	certeza.”
“Não	há	sinais	de	arrombamento	de	alguma	porta	ou	de	uma	janela,	um	sítio	qualquer	que	eles	tenham

usado	para	penetrar	no	edifício?”
“Não.”
A	informação	pareceu	absurda	a	Tomás.
“E	quem	se	ocupa	da	segurança	do	Palácio	das	Congregações?”	Catherine	esboçou	uma	expressão	de

embaraço.
“Bem...	temos	um	guarda	que	permanece	aqui	toda	a	noite.”	“Ele	não	viu	nada?”
A	economista	abanou	a	cabeça.
“Nada”,	indicou.	“Jura	que	fez	duas	rondas	durante	a	noite	e	não	se	apercebeu	de	qualquer	anomalia.”
“Hmm...	isso	é	suspeito.	Como	decerto	não	ignora,	os	seguranças	estão	muitas	vezes	implicados	nos

assaltos	aos	locais	sob	a	sua	responsabilidade.	Isso	explicaria	por	que	motivo	neste	caso	não	há	sinais	de
arrombamento	e	por	que	razão	os	larápios	sabiam	onde	se	encontravam	todos	os	cofres.	Foi
evidentemente	o	segurança	que	lhes	abriu	a	porta	e	lhes	indicou	os	sítios	que	deveriam	assaltar.	Já	o
interrogaram?”

“As	investigações	da	Giudiziaria	e	da	brigada	antiterrorista	estão	neste	momento	ainda	a	decorrer,
mas	para	já	não	deram	em	nada.	O	guarda	trabalha	há	muitos	anos	com	a	Santa	Sé	e	é	considerado	de



confiança.	Não	tem	cadastro,	é	um	católico	devoto,	não	deve	dinheiro	a	ninguém	nem	tem	amizades
suspeitas	para	além	de...	enfim,	de	umas	meninas	de	encantos	fáceis.”

“Meninas?”
“A	Giudiziaria	verificou	as	chamadas	que	ele	fez	e	recebeu	no	celular	na	noite	do	assalto.	Parece	que

pelas	quatro	da	manhã	ligou	para	um	bordel	que	visitou	depois	do	turno.	Quando	confrontado	com	o	fato,
ficou	muito	embaraçado	e	confessou	que	esse	vício	é	o	seu	único	pecado.	Está	tudo	a	ser	investigado	e	as
meninas	do	bordel	questionadas,	mas	para	já	não	se	detetou	nenhuma	incongruência	nem	nada	de
especialmente	suspeito.	A	brigada	antiterrorista	submeteu-o	inclusivamente	a	uma	daquelas	máquinas
americanas	para	detetar	mentiras	e	ele	passou	no	teste.	Não	parece	por	isso	que	o	guarda	tenha	alguma
coisa	a	ver	com	o	assalto.”

“Hmm…”	murmurou	o	historiador,	contemplando	alternativas.	“E	não	havia	mais	ninguém	no	edifício
que	pudesse	estar	em	conluio	com	os	assaltantes?	Empregados	de	limpeza,	uma	pessoa	que	tivesse	ficado
toda	a	noite	a	trabalhar,	outros	elementos	da	empresa	de	segurança...”

“Não.	Só	cá	estava	esse	guarda.”
“Bem,	se	há	a	certeza	de	que	ele	não	está	implicado,	isso	significa	que	os	intrusos	atuaram	sozinhos.”
“Supomos	que	sim.”
Pensativo,	Tomás	massajou	o	queixo	enquanto	considerava	várias	hipóteses.
“Se	não	tinham	cúmplices	dentro	do	edifício,	como	é	que	entraram?”
“Não	temos	a	certeza,	mas	a	Giudiziaria	apareceu	com	uma	teoria	quando	descobriu	que	existe	uma

rede	de	túneis	por	baixo	do	Vaticano.	Os	polícias	acham	que	os	intrusos	usaram	essas	ligações
subterrâneas	para	penetrar	no	edifício,	uma	vez	que	um	dos	ramais	da	rede	de	túneis	dá	até	aqui	ao
Palácio	das	Congregações.”

“Estas	instalações	estão	ligadas	a	uma	rede	subterrânea,	doutora?”
A	chefe	da	equipe	de	auditores	ia	responder	mas	fez	uma	pausa	e	lançou-lhe	um	olhar	difícil	de

definir.
“Ouça,	não	tenciona	continuar	a	chamar-me	doutora,	pois	não?	Se	vamos	trabalhar	juntos	neste	caso

parece-me	melhor	dispensarmos	formalidades	e	títulos	acadêmicos.”
“Tem	toda	a	razão”,	concedeu	ele,	estendendo	a	mão	como	se	só	nesse	momento	se	tivessem

conhecido.	“Sou	o	Tomás.”
“A	mim	chame-me	Catherine.”
Ambos	apertaram	as	mãos	e	sorriram,	trancando	momentaneamente	o	olhar;	o	azul-claro	dela	era

desconcertante	e	adquiriu	uma	expressão	sedutora	que	o	fez	estremecer.
Tomás	percebeu	nesse	instante	que	tinha	diante	de	si	uma	mulher	habituada	a	fazer	dos	homens	o	que

queria,	e	ele	não	tinha	a	certeza	de	lhe	ser	indiferente.	Conhecendo-se	a	si	mesmo	e	sabendo-se	fraco
perante	o	sexo	oposto,	interrogou-se	sobre	o	que	faria	se	Catherine	desse	mais	um	passo.	Pensou
momentaneamente	na	temperamental	Maria	Flor,	que	horas	antes	o	abandonara	em	fúria	e	que	teria	ainda
de	apaziguar,	e	perguntou	a	si	mesmo	se	seria	capaz	de	resistir	aos	encantos	da	francesa.

“Bem...	uh...”,	titubeou,	esforçando-se	por	se	concentrar	no	essencial.	“A	doutora...
perdão,	a	Catherine	dizia	que	existe	por	aqui	uma	rede	subterrânea.”
A	responsável	da	COSEA	assentiu	e,	ciente	de	que	havia	despertado	o	interesse	do	interlocutor,	fez-

lhe	sinal	de	que	a	seguisse	e	encaminhou-se	para	a	porta	em	passo	seguro.
“Venha	espreitá-la.”
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As	portas	do	elevador	abriram-se	e	Tomás	sentiu	um	inesperado	ar	quente	e	abafado	esbofetear-lhe	a
cara;	pairava	no	ambiente	um	certo	odor	a	umidade.	Saiu	do	elevador	atrás	de	Catherine	e	apercebeu-se
de	que	estavam	numa	área	subterrânea;	dir-se-ia	um	bunker	mas	tratava-se	simplesmente	da	cave.	A	luz
dos	candeeiros	era	amarelada,	projetando	sombras	em	diversas	direções,	e	as	paredes	mostravam-se
gastas,	sinal	de	que	o	edifício	era	mais	antigo	do	que	parecia.

“Onde	estão	os	tais	túneis?”
“Por	aqui.”
Para	além	do	elevador,	o	átrio	da	cave	tinha	três	portas.	A	francesa	conduziu	o	convidado	para	uma

delas	e	abriu-a.	Do	outro	lado	encontrava-se	uma	antecâmara	que	ligava	ao	que	parecia	um	corredor
subterrâneo.

“Isto	vai	dar	onde?”
“A	vários	lugares”,	esclareceu	a	chefe	da	COSEA.	“Começa	neste	sítio	um	emaranhado	de	túneis,

passagens	escondidas	ao	ar	livre,	corredores	tapados,	escadarias	e	elevadores.	A	primeira	saída	a	partir
daqui	é	o	edifício	gémeo	deste,	situado	mesmo	ao	lado,	e	onde	estão	sediadas	várias	congregações.	Uma
outra	saída	dá	para	o	Palácio	Apostólico.”

“A	residência	oficial	do	papa?”
“Sim,	embora	deva	dizer	que,	por	motivos	de	segurança	evidentes,	a	passagem	para	o	Palácio

Apostólico	se	encontra	vedada”,	apressou-se	ela	a	sublinhar.	“Não	que	isso	seja	particularmente
importante,	pois	como	sabe	sua	santidade	nem	vive	lá.”

“Mas	trabalha	no	edifício,	conforme	atesta	a	reunião	que	com	ele	tivemos	esta	manhã	na	biblioteca
privada.	Isso	faz	do	Palácio	Apostólico	um	alvo	potencial.”

“E	verdade.”	Indicou	o	fundo	do	corredor	subterrâneo	onde	se	encontravam	para	prosseguir	a
explicação.	“Há	ainda	uma	saída	que	permite	a	ligação	ao	IOR.”

“O	banco	do	Vaticano?”
“Se	preferir	chamar-lhe	isso,	embora,	como	deve	ter	reparado,	essa	designação	não	seja	do	agrado

de	sua	santidade	nem	da	cúria.”	Manteve	os	olhos	presos	ao	fundo	do	túnel.
“O	fato	é	que	esta	rede	subterrânea	liga	muitos	edifícios	do	Vaticano.”	“Como	é	possível	que	os

túneis	cheguem	aqui?	O	edifício	onde	nos	encontramos	não	está	fora	das	muralhas	leoninas,	que
estabelecem	os	limites	do	Vaticano?”

“Assim	é,	mas,	para	todos	os	efeitos,	o	Palácio	das	Congregações	é	considerado	parte	da	Cidade	do
Vaticano	pois	está	incluído	na	lista	das	propriedades	extraterritoriais	estabelecidas	pelo	Tratado	de
Latrão,	que	reconheceu	a	soberania	total	da	Santa	Sé	neste	território.	Repare	que	a	rede	de	túneis	chega
até	ao	Castel	Sant’Angelo,	que	como	sabe	também	se	situa	para	lá	das	muralhas	leoninas.”

Tomás	anuiu.
“Estou	a	perceber.	Mas,	considerando	que	constituem	um	risco,	para	que	foram	construídos	estes

túneis	todos?”
“A	rede	subterrânea	recua	aos	tempos	das	grandes	guerras	da	primeira	metade	do	Século	XX.	Não	sei

se	é	do	seu	conhecimento,	mas	os	nazistas	consideraram	a	hipótese	de	raptar	o	santo	padre	durante	a
Segunda	Guerra	Mundial	e	sua	santidade	foi	informado	desse	plano.	Além	do	mais,	naquele	período	a



Santa	Sé	protegeu	judeus	que	os	nazistas	queriam	deportar.	Tudo	isso	criou	a	necessidade	de	conceber
um	sistema	de	comunicações	subterrâneas	que	permitisse	retirar	pessoas	do	Vaticano	rapidamente	e	com
a	maior	discrição.”

“Ou	seja,	os	túneis	serviam	para	extrair	o	papa	e	judeus	perseguidos	pelos	nazistas	e	agora	servem
para	fazer	entrar	extremistas	islâmicos	aqui	no	Palácio	das	Congregações.”

A	conversa	voltava	assim	ao	assalto.
“Pois,	é	o	que	pensa	a	Giudiziaria.	Quem	conheça	estes	túneis	poderá	movimentar-se	à	vontade	sem

ser	visto	e	essa	poderá	ter	sido	a	via	de	entrada	dos	assaltantes	nas	nossas	instalações.”
“Já	sei	que	este	edifício	tem	os	gabinetes	das	congregações	e	da	Prefeitura	para	os	Assuntos

Econômicos	da	Santa	Sé	lá	em	cima.	Mas	o	que	existe	aqui	na	cave,	para	além	dos	túneis?”
Deram	meia	volta	e	regressaram	ao	átrio	onde	se	encontrava	o	elevador	e	as	três	portas.	Catherine

abriu	a	segunda	porta	e	conduziu	o	visitante	a	um	grande	parque	de	estacionamento	repleto	de
automóveis,	a	maior	parte	limusinas.

“Temos	aqui	a	garagem.”
O	português	olhou	para	as	matrículas	e	constatou	que	muitas	eram	italianas,	mas	outras	eram

vermelhas	e	estavam	assinaladas	com	uma	placa	a	indicar	CD.
“Viaturas	diplomáticas?”
“Sim.	A	garagem	também	é	usada	pelos	corpos	diplomáticos	creditados	na	Santa	Sé.”
“E	as	outras	limusinas?”
Ela	pareceu	corar.
“São...	são	de	outras	pessoas.”
Tomás	notou	a	perturbação	dela,	mas	não	a	questionou.	Em	vez	disso	inspecionou	a	garagem.	Ao	lado

da	entrada,	colado	ao	interruptor	da	eletricidade,	havia	um	armário	de	madeira.	Abriu-o	e	no	interior
deparou-se	com	uma	panóplia	de	instrumentos	mecânicos	e	peças	sobressalentes;	viam-se	macacos,
chaves	de	fendas,	alicates,	bombas	de	ar,	parafusos,	lubrificantes,	uma	garrafa	com	óleo	e	até	maçaricos,
uma	corda	e	duas	lanternas.

“O	que	é	isto?”
“É	o	posto	mecânico”,	respondeu	ela.	“É	aqui	que	guardamos	o	material	usado	para	dar	assistência	a

qualquer	viatura	que	se	avarie.”
Regressaram	ao	átrio	da	cave.	Haviam	inspecionado	o	que	estava	para	lá	de	duas	portas,	a	que	dava

para	a	rede	subterrânea	e	a	que	permitia	entrar	na	garagem.	Faltava	descobrir	a	função	da	terceira,	uma
peça	metálica	de	aspecto	maciço.

“Para	que	serve	esta	porta?”
“É	uma	área	de	arquivo”,	esclareceu	ela.	“Não	é	nossa.	Pertence	ao	IOR.”
A	novidade	deixou	Tomás	incrédulo;	o	edifício	estava	a	revelar-se	uma	verdadeira	caixinha	de

surpresas.
“O	banco	do	Vaticano	guarda	coisas	aqui?”
“É	verdade.	Pouca	gente	o	sabe,	mas	o	IOR	mantém	no	Palácio	das	Congregações,	mais	exatamente

nesta	cave,	material	altamente	confidencial.”
“E...	e	os	assaltantes	roubaram	aí	alguma	coisa?”
“Nada”,	foi	a	resposta.	“Apenas	entraram	nos	gabinetes	dos	pisos	superiores	e	levaram	o	dinheiro

das	congregações	e	os	documentos	secretos	que	a	COSEA	guardava	no	cofre	da	Prefeitura	para	os
Assuntos	Econômicos	da	Santa	Sé.”

Voltaram	ao	átrio	da	cave	e	o	historiador	inspecionou	o	espaço.	A	sua	atenção	fixou-se	nas	pequenas
câmaras	de	vídeo	que	viu	pregadas	ao	teto.

“Aquilo	são	câmaras	de	vigilância?”
“Sim,	mas	a	Giudiziaria	já	verificou	as	imagens	dessa	noite.	Ninguém	passou	por	aqui.”



“Então	como	pode	a	polícia	dizer	que	os	ladrões	entraram	no	edifício	por	estes	corredores
subterrâneos?”

A	francesa	pareceu	embaraçada.
“É	esse	o	ponto	fraco	da	teoria	da	Giudiziaria”,	admitiu.	“A	polícia	considera	que	este	é	o	acesso

mais	provável	utilizado	pelos	assaltantes,	mas	não	consegue	explicar	que	as	câmaras	de	vigilância	aqui
instaladas	não	tenham	registrado	a	passagem	de	ninguém	nessa	noite	nem	que	os	assaltantes	não	tenham
tentado	sequer	entrar	nos	arquivos	confidenciais	do	IOR.”

“Poderá	alguém	ter	adulterado	as	imagens	das	câmaras	de	vigilância?”
“Não	estou	a	ver	como.	O	servidor	onde	as	imagens	são	guardadas	encontra-se	no	gabinete	central	da

Gendarmaria,	situado	num	edifício	dentro	das	muralhas	leoninas.	Para	resolver	esse	problema,	os
assaltantes	teriam	de	ter	um	outro	grupo	que	entrasse	na	Gendarmaria	para	fazer	desaparecer	as
imagens.”

“Podiam	ter	um	cúmplice	entre	os	gendarmes	do	Vaticano...”
Catherine	considerou	a	possibilidade.
“Sim,	não	é	impossível.	Como	disse	sua	santidade,	aqui	na	Santa	Sé	está	tudo	infiltrado.”
Depois	de	fazer	uma	pausa	para	considerar	todos	estes	fatos,	Tomás	abriu	as	mãos	como	se	expusesse

uma	evidência.
“Não	estou	a	ver	um	comando	de	extremistas	islâmicos	a	dar-se	a	todo	esse	trabalho	só	para	apagar

umas	imagens	que	os	mostravam	a	entrar	pelos	túneis”,	considerou.	“Assim	sendo,	parece-me	que
podemos	dar	como	certo	que	eles	não	entraram	por	aqui.”

“Acha	mesmo,	Tomás?	Olhe	que	esta	é	a	principal	teoria	da	Giudiziaria.”
“A	Giudiziaria	está	enganada.”	Olhou	em	redor.	“Não	existem	outras	entradas	ocultas	no	edifício?”
“Não.”
“E	há	alguma	entrada	que	nessa	noite	não	estivesse	sob	a	vigilância	do	guarda?”
“Por	incrível	que	pareça,	uma	das	portas	principais,	a	que	conduz	à	Praça	Pio	XII,	não	é	vigiada.

Nem	pelo	segurança	noturno	nem	por	câmaras	de	vigilância.”
“Ah!”
“O	problema	é	que	a	porta	existente	nessa	entrada	já	foi	verificada	e	não	mostra	sinais	de	ter	sido

forçada.”
“Há	maneiras	de	forçar	o	mecanismo	interior	da	fechadura	sem	deixar	rastro	exterior...”
“A	Giudiziaria	sabe	e	desmontou	a	fechadura.	Está	absolutamente	intacta.	A	porta	não	foi	forçada.”
“Diacho!	Então	como	é	que	eles	entraram?”
Catherine	encolheu	os	ombros.
“Não	faço	ideia.”
Todas	as	possibilidades	apresentavam	inconvenientes,	percebeu	Tomás,	intrigado	com	o	caso.	Se

nem	sequer	se	conseguia	estabelecer	com	segurança	a	maneira	como	os	intrusos	haviam	penetrado	no
Palácio	das	Congregações,	como	poderiam	ter	esperança	de	desvendar	o	que	quer	que	fosse	daquele
caso?

Mordeu	o	lábio	inferior	e	refletiu	no	assunto.	Pelas	razões	que	já	tinham	discutido,	e	a	menos	que
algo	de	novo	surgisse,	teria	de	eliminar	a	teoria	da	Giudiziaria	de	que	os	intrusos	haviam	usado	os	túneis.
A	luz	das	investigações	da	polícia,	teria	também	de	excluir	a	cumplicidade	do	segurança	noturno.	Quanto
à	porta	que	dava	para	a	Praça	Pio	XII,	o	fato	de	não	existirem	sinais	de	a	fechadura	ter	sido	forçada
indicava	que	também	não	havia	sido	este	o	ponto	de	acesso	ao	edifício.	E,	no	entanto,	o	comando
extremista	islâmico	entrara	necessariamente	por	uma	destas	três	vias.	Mas	qual?

O	historiador	ponderou	os	indícios	e	testou	as	três	hipóteses.	Poderia	mesmo	acreditar	no	guarda?	Se
a	rede	subterrânea	fora	concebida	para	ser	usada	com	discrição,	de	certeza	que	não	haveria	uma	maneira
de	a	usar	sem	se	ser	visto?	Apesar	de	parecer	intocada,	a	porta	da	Praça	Pio	XII	teria	de	fato



permanecido	fechada?
Ao	considerar	os	três	cenários	e	ao	confrontá-los	com	o	que	já	sabia	viu	de	repente	emergir	diante

dos	olhos	a	luz	da	solução.
“Já	sei.”
“Já	sabe	o	quê?”
Ele	olhou-a	com	um	brilho	a	cintilar-lhe	nos	olhos,	o	momento	do	eureca!	ainda	a	iluminar-lhe	o

espírito;	a	resposta	era	tão	simples	que	chegava	a	ser	embaraçosa.
“Usaram	a	chave.”
O	olhar	de	Catherine	assumiu	a	qualidade	inquisitiva	de	quem	não	percebia	o	que	acabava	de	escutar,

como	se	as	palavras	do	interlocutor	não	fizessem	sentido.
“Usaram	a	chave?”,	questionou-o	ela.	“Qual	chave?”
“A	da	porta	da	Praça	Pio	XII,	claro.”
A	expressão	no	rosto	da	responsável	da	COSEA	era	de	perplexidade.
“Mas...	mas...	como	conseguiram	eles	acesso	à	chave?”
“Foi-lhes	dada	por	alguém.”
“Quem?”
O	historiador	cruzou	os	braços	e	fitou-a,	lembrando-se	das	palavras	do	papa	ainda	uma	hora	antes.

Não	fora	o	sumo	pontífice	que	lhe	confidenciara	que	na	Santa	Sé	nada	nem	ninguém	era	o	que	parecia?	O
terreno	no	Vaticano	estava	ainda	mais	minado	do	que	supusera	e	os	dados	que	ia	recolhendo	formavam
um	quadro	repleto	de	contradições	e	incongruências.

“Alguém	aqui	de	dentro,	claro.”



XX

A	francesa	quase	se	engasgou.	A	afirmação	de	que	alguém	dentro	do	Vaticano	ajudara	os
fundamentalistas	islâmicos	a	assaltar	o	Palácio	das	Congregações	não	podia	deixar	de	a	chocar.

“Perdão?”
Tomás	apontou	para	cima,	indicando	assim	a	entrada	que	se	encontrava	no	rés	do	chão.
“Por	exclusão	de	partes	já	percebemos	que	os	assaltantes	só	podem	ter	entrado	pela	Praça	Pio	XII”,

recordou.	“Como	a	fechadura	está	intacta,	isso	significa	que	usaram	a	chave.
Onde	a	arranjaram?	Só	pode	ter-lhes	sido	dada	por	alguém.	Não	vejo	outra	hipótese.”
“Acha	portanto	que	os	assaltantes	tinham	cúmplices	no	Vaticano.”
“Com	certeza	que	tinham.	De	resto,	a	própria	Catherine	notou	que	eles	sabiam	onde	se	encontravam

os	cofres	dos	pisos	inferiores	com	dinheiro	e	qual	o	cofre	da	COSEA	onde	estavam	guardados	os
documentos	sensíveis.	Isso	prova	que	alguém	lhes	passou	essa	informação.”

“Mas	quem?”
“Alguém	na	Santa	Sé,	como	é	evidente.	Não	é	a	cúria	que	anda	preocupada	com	as	auditorias	às	suas

contas?”
A	chefe	da	COSEA	bufou.
“Pois,	é	verdade”,	reconheceu.	“Mas	o	que	está	a	insinuar	também	não	faz	sentido	nenhum,	pois	não?

Como	é	possível	que	alguém	na	cúria	dê	informações	a	um	comando	de	extremistas	islâmicos?	Isso	é
impensável!”

Tomás	coçou	a	cabeça.
“Ouça,	só	há	uma	maneira	de	tirarmos	tudo	a	limpo”,	disse.	“Que	documentos	foram	aqueles	que	os

assaltantes	tiraram	do	segundo	cofre	do	gabinete	da	Prefeitura	para	os	Assuntos	Econômicos	da	Santa
Sé?”

A	francesa	fechou	o	rosto.
“Não	lhe	posso	revelar.”
O	português	soergueu	o	sobrolho.
“Por	quê?”
“Porque	é	confidencial.”
Tomás	abanou	a	cabeça,	como	quem	dizia	que	acabava	de	ouvir	a	resposta	errada.
“Se	o	Vaticano	quer	que	eu	desvende	este	mistério,	receio	que	tenha	de	me	dar	essa	informação.”
“Está	fora	de	questão.”
“Mas	por	quê?”
“Porque	sim.”
As	respostas	eram	dadas	num	tom	de	tal	modo	categórico	que	pareciam	finais.	O	historiador	percebeu

que	teria	de	ser	duro	e	doce	ao	mesmo	tempo	se	queria	chegar	a	algum	lado.
“Ouça,	Catherine”,	disse	Tomás,	enchendo-se	de	paciência.	“Já	percebemos	duas	coisas	sobre	este

caso.	A	primeira	é	que	o	assalto	foi	levado	a	cabo	por	um	comando	de	extremistas	islâmicos.	Isto	não	é
coisa	boa,	como	todos	sabemos.	A	segunda	é	que	os	assaltantes	se	deram	a	um	trabalho	tremendo	para
roubar	uns	míseros	dois	ou	três	mil	euros,	o	que	prova	que	o	verdadeiro	objetivo	do	assalto	não	era	o
dinheiro.	Como	a	Catherine	já	havia	notado,	os	homens	que	aqui	entraram	vieram	com	a	missão



específica	de	levar	os	documentos	que	estavam	no	segundo	cofre	do	gabinete	da	Prefeitura	para	os
Assuntos	Econômicos	da	Santa	Sé	e	de	deixar	uma	assinatura	grafitada	sobre	a	imagem	do	papa.	Isso	é
claro	como	água	e	suscita	perguntas	importantes.	Que	documentos	são	esses?

Que	uso	lhes	poderão	eles	dar?	O	interesse	que	têm	nos	documentos	mostra	que	esses	papéis	estão	no
centro	do	problema.	É	por	isso	imperativo	que	eu	saiba	o	que	contêm.	O	seu	conteúdo	pode	fornecer-nos
a	chave	de	todo	este	mistério,	percebe?”

Pressionada,	a	chefe	dos	auditores	sentiu	que	teria	de	apresentar	uma	justificação	mais	fundamentada.
“Trata-se	de	coisas...	enfim,	comprometedoras	para	a	Igreja.	Lamento,	mas	não	posso	partilhá-las

consigo.	Estou	obrigada	por	contrato	a	manter	a	confidencialidade	nestas	matérias.”
O	acadêmico	português	suspirou,	como	se	estivesse	a	recorrer	às	suas	últimas	reservas	de	paciência,

e	após	uma	pausa	para	efeito	dramático	enfrentou	a	interlocutora	com	expressão	determinada.
“Deixe-me	ser	muito	claro	consigo”,	disse	com	súbita	tensão	na	voz.	“Como	deve	calcular,	não	lhe

estou	a	fazer	este	pedido	para	satisfazer	a	minha	curiosidade	pessoal.	Por	mim	regressava	imediatamente
ao	trabalho	que	me	encomendaram	na	necrópole	do	Vaticano,	onde	aliás	esta	manhã	fiz	uma	descoberta
histórica	importantíssima	e	sobre	a	qual	urge	proceder	a	verificações	adicionais,	ou	então	ia	passear	por
Roma	e	ver	monumentos	em	vez	de	andar	metido	nesta	história	que	não	me	diz	respeito.	O	que	lhe	quero
dizer	é	que	se	aqui	estou	não	é	por	prazer,	mas	por	sentido	de	dever.”

Catherine	esboçou	uma	expressão	de	alheamento.
“Cada	um	carrega	a	cruz	que	lhe	cabe	em	sorte.”
“E	verdade.	Acontece	que	a	minha	foi	abençoada	por	alguém	muito	especial.	Deixe-me	recordar-lhe

que	foi	o	papa	quem	pessoalmente	me	pediu	que	fizesse	uma	investigação	paralela	a	este	caso	e	me	deu
plenos	poderes	para	conduzir	o	meu	inquérito.	Está	ciente	disto,	não	está?”

A	referência	ao	chefe	da	Igreja	abalou	o	semblante	até	a	li	firme	da	francesa.
“Sim.	E...	e	então?”
“E	então	é	muito	simples.	Se	não	me	explicar	o	que	contêm	esses	documentos,	não	poderei	levar	a

cabo	a	minha	missão	e	consequentemente	serei	forçado	a	comunicar	ao	papa	que	tenho	muita	pena	mas
desligo-me	do	caso	porque	a	Catherine	decidiu	boicotar	os	meus	esforços.	Como	está	em	causa	a
segurança	do	Vaticano	e	uma	ameaça	muito	clara,	imagino	que	ele	não	fique	nada	contente.	Agora	decida,
pois	não	quero	andar	aqui	a	perder	o	meu	tempo	nem	vou	implorar	que	a	Catherine,	na	sua	qualidade	de
chefe	dos	auditores,	cumpra	o	seu	dever	de	me	ajudar	nesta	investigação.”

“Eu...	eu...”
Sentindo-se	encurralada,	a	francesa	calou-se	e	lançou	olhares	desesperados	para	os	lados,	como	se

buscasse	uma	saída	para	o	dilema	que	a	dividia.	Sabia	que	se	falasse	violaria	tecnicamente	o	seu
contrato	e	além	disso	teria	de	fazer	revelações	muito	embaraçosas	que	poderiam	pôr	em	causa	a
reputação	da	Igreja.	Por	outro	lado,	se	se	calasse	seria	responsável	pelo	afastamento	do	historiador	em
quem	o	papa	depositava	tanta	confiança,	e	isso	também	poderia	vir	a	ter	consequências	para	si.	O	que
fazer?

Concluindo	que	chegara	o	momento	de	forçar	a	mão,	Tomás	tomou	a	iniciativa	de	lha	apertar	em
despedida.

“Bem,	assim	sendo,	desligo-me	do	caso”,	disse	com	ligeireza.	“Tenha	um	bom	dia.”
Ato	contínuo	voltou	as	costas	e	carregou	no	botão	para	chamar	o	elevador	e	ir-se	embora.	O	gesto

deixou	Catherine	sem	saber	como	proceder.	Que	raio	de	homem	era	aquele	que	tinha	o	desplante	de	lhe
virar	as	costas?	O	desprendimento	dele	picava-a.

Cerrou	os	dentes,	sentindo	sobre	ela	o	peso	da	responsabilidade.	O	português	parecia	indiferente	e	a
auditora	tinha	poucos	segundos	para	tomar	uma	decisão.	Seria	mesmo	forçada	a	ceder?

A	luz	do	elevador	desceu	com	um	zumbido.	Ouviu-se	o	claque	do	mecanismo	a	estabilizar	na	cave,	as
portas	abriram-se	e	Tomás	entrou,	carregando	no	botão	do	rés	do	chão.



Catherine	tinha	de	se	decidir.
O	historiador	sorriu	e	acenou	em	despedida	com	a	mão	direita,	as	portas	começaram	a	fechar-se	e	foi

nesse	instante	que	a	chefe	dos	auditores	tomou	uma	decisão.
“Espere!”
Estendeu	o	braço	e	impediu	que	as	portas	se	cerrassem	por	completo.	Confrontadas	com	o	obstáculo,

reabriram-se	automaticamente	de	par	em	par	e	a	francesa	deu	um	passo	para	a	frente	e	entrou	no	pequeno
cubículo.

“Então?”
As	portas	do	ascensor	fecharam-se	por	fim	e	a	responsável	da	COSEA	carregou	no	botão	do	quarto

andar,	onde	se	encontravam	os	escritórios	da	Prefeitura	para	os	Assuntos	Econômicos	da	Santa	Sé,	antes
de	encarar	o	historiador	com	a	expressão	conformada	de	quem	se	sabia	vencida.

“Está	bem,	vou	contar-lhe	tudo.”



XXI

A	abertura	do	segundo	cofre	a	contar	da	direita	foi	uma	questão	de	segundos	para	quem	conhecia	o
código	de	cor.	A	portinhola	soltou-se	e,	mais	para	ilustrar	a	conversa	do	que	para	provar	o	que	dizia,
Catherine	mostrou-lhe	o	interior	vazio.

“Como	vê,	o	espaço	do	cofre	é	relativamente	vasto”,	indicou.	“Tivemos	de	recorrer	a	uma	caixa
deste	tamanho	porque	se	tornou	necessário	guardar	muitos	documentos.”

“Sim,	mas	que	documentos	eram	esses?”,	insistiu	Tomás.	“Que	raio	de	coisa	descobriram	vocês	que
tanto	podia	embaraçar	a	Santa	Sé	e	interessar	os	extremistas	islâmicos?”

A	francesa	virou-se	para	o	interlocutor	com	uma	expressão	grave	no	rosto.
“Tudo	o	que	lhe	vou	revelar	é	matéria	que	está	sob	selo	papal”,	sublinhou	no	tom	de	um	advogado	a

enunciar	as	condições	de	um	contrato.	“Quer	isto	dizer	que	permanece	na	mais	estrita	confidencialidade	e
o	Tomás	está	obrigado	a	ela.	Essa	condição	não	é	negociável.”	“Fique	descansada.”

“Para	ver	como	a	confidencialidade	é	importante	para	nós,	basta	dizer-lhe	que	todas	as	reuniões	da
COSEA,	a	comissão	de	auditores	criada	por	sua	santidade	para	passar	a	pente	fino	a	gestão	e	as	contas
da	Santa	Sé,	são	estritamente	secretas.	Não	é	por	acaso	que	o	nosso	escritório	na	Casa	Santa	Marta,	no
Vaticano,	tem	o	nome	de	código	de	Sala	de	São	Miguel.”

“São	Miguel	arcanjo?”
“Precisamente.	E	sabe	por	quê?”
A	história	dos	mitos	e	dos	símbolos	era	uma	das	áreas	nas	quais	Tomás	melhor	se	movimentava.
“São	Miguel	era	o	arcanjo	das	missões	delicadas.	Vestindo	uma	armadura	e	empunhando	uma	espada,

afirmou-se	o	defensor	da	fé	em	Deus	contra	as	hordas	de	Lucifer.”
“Uma	boa	descrição	da	COSEA”,	observou	Catherine.	“A	nossa	missão	é	muito	delicada	e	requer

absoluta	confidencialidade.	O	secretismo	é	de	tal	modo	vital	que	os	auditores	da	COSEA	receberam	um
smartphone	com	um	número	especial	de	Malta.	Foi	uma	forma	de	dificultar	eventuais	interceptações.
Além	disso,	os	nossos	computadores	trabalham	com	uma	linha	tratada	para	a	qual	enviamos	todas	as
palavras	de	passe	que	permitem	o	acesso	a	documentos	encriptados.	Como	se	isto	não	bastasse,	pagamos
cem	mil	euros	para	termos	um	servidor	exclusivo	ao	qual	só	os	elementos	da	COSEA	podem	aceder.	Por
fim,	e	para	fintar	os	intrometidos,	decidimos	guardar	os	documentos	mais	importantes	aqui	num	dos
cofres	ocultos	da	Prefeitura	para	os	Assuntos	Econômicos	da	Santa	Sé,	e	não	na	Sala	de	São	Miguel.”
Ergueu	o	dedo	para	sublinhar	o	ponto.	“É	para	que	veja	a	importância	que	atribuímos	à	confidencialidade
da	nossa	missão.”

“Sim,	já	percebi.	Considerando,	no	entanto,	que	acabaram	por	vos	roubar	documentos,	eu	diria	que
essas	maravilhosas	medidas	de	segurança	não	vos	valeram	de	nada...”

Confrontada	com	a	evidência,	a	francesa	deixou	descair	os	ombros	com	desânimo.
“Sim,	tem	razão.”
Tomás	apontou	para	o	segundo	cofre,	cuja	portinhola	metálica	permanecia	aberta.
“O	que	preciso	de	saber	é	o	que	revelam	os	documentos	que	estavam	neste	cofre”,	repetiu.	“Se	os

assaltantes	vieram	aqui	especificamente	para	os	levar	é	porque	são	muito	importantes.	A	chave	do
mistério	pode	encontrar-se	nas	suas	páginas.	Portanto	comece	a	falar.”

Consciente	de	que	não	podia	protelar	mais	a	explicação,	a	chefe	da	COSEA	meteu	a	mão	na	sua



pequena	carteira	negra	e	extraiu	um	maço	de	cigarros.
“Fuma?”
“Não,	obrigado.”
“Por	que	não?”
Tomás	alçou	uma	sobrancelha,	estranhando	a	insistência	despropositada	no	tema.
“Porque	não	gosto	e	porque	faz	mal	à	saúde”,	retorquiu	com	uma	pitada	de	impaciência.	“Desculpe-

me	a	impertinência,	mas	não	vale	a	pena	estarmos	aqui	a	perder	tempo	com	questões	irrelevantes	que...”
“Fique	descansado	que	não	me	estou	a	desviar	do	assunto”,	asseverou	Catherine	com	tranquilidade.

“Calculo	que	imagine	qual	é	a	posição	da	Igreja	sobre	o	tabaco.”
O	tema	ainda	parecia	irrisório	e	supérfluo,	mas	Tomás	decidiu	confiar	na	chefe	dos	auditores	e	fazer

momentaneamente	o	jogo	dela	para	ver	onde	o	conduziria.
“Só	pode	ser	de	desencorajamento.”
“Com	certeza”,	assegurou	a	anfitriã.	“Segundo	a	Organização	Mundial	de	Saúde,	o	tabaco	é	a	segunda

maior	causa	de	morte	em	todo	o	mundo	e	a	primeira	causa	de	morte	evitável.	A	Igreja	considera	que	a
vida	é	sagrada,	e	a	sua	política	é	proteger	as	pessoas	de	tudo	o	que	as	ameaça,	incluindo	o	tabaco.”

“Acho	natural.”	Fez	uma	careta.	“Onde	quer	chegar	com	essa	conversa?”
A	chefe	dos	auditores	devolveu	o	maço	à	sua	pequena	carteira	de	marca,	mas	manteve	o	olhar	fixo	no

interlocutor,	como	se	não	quisesse	perder	a	expressão	que	ele	faria	quando	ouvisse	as	suas	palavras
seguintes.

“Sabia	que	o	Vaticano	vende	tabaco?”
A	pergunta	foi	feita	em	voz	baixa	e	Tomás	arregalou	os	olhos,	pensando	ter	ouvido	mal.
“Perdão?”
Catherine	virou-se	para	a	parede	e	rodou	o	segredo	do	primeiro	cofre	a	contar	da	esquerda.
“Por	medida	suplementar	de	segurança	decidi	fotocopiar	os	documentos	mais	importantes	e	escondi-

os	neste	cofre	sem	ninguém	saber”,	revelou,	os	dedos	com	as	unhas	cuidadosamente	pintadas	de
vermelho-escuro	a	escolherem	a	sequência	correta	de	algarismos.	“Em	boa	hora	o	fiz.”

“Tem	cópias	do	que	foi	roubado?”
A	portinhola	metálica	soltou-se	nesse	momento	e	o	cofre	desvendou	o	seu	interior.
Lá	dentro	estava	uma	pasta	grossa	que	a	francesa	extraiu.	Com	ela	nas	mãos,	abriu-a	e	começou	a

folheá-la.
“Claro	que	sim”,	confirmou,	fixando	a	atenção	numa	folha	em	particular.	“Tem	consciência	de	que	os

habitantes	da	Cidade	do	Vaticano	podem	adquirir	produtos	nas	lojas	existentes	neste	território	soberano
sem	pagar	IVA?”

“Não	se	paga	IVA	no	Vaticano?”
“Claro	que	não.	Trata-se	de	um	benefício	fiscal	que	resulta	dos	acordos	com	o	estado	italiano	e	que,

como	deve	calcular,	é	muito	apreciado	pelas	pessoas	que	têm	direito	ao	cartão	que	dá	acesso	a	essas
isenções,	os	nossos	oitocentos	habitantes	e	cinco	mil	trabalhadores.	Pois	sabe	quanto	dinheiro	rendeu	a
venda	de	tabaco	num	único	ano	nas	lojas	do	Vaticano?	Os	auditores	da	Ernst	&	Young	andaram	as	fazer
as	contas	e	enviaram-nos	este	relatório.”	Virou	a	folha	para	o	interlocutor.	“Mais	de	onze	mil	pessoas
compraram	tabaco	no	Vaticano,	o	que	significa	que	este	produto	mortífero	rendeu	três	milhões	e	meio	de
euros	à	Igreja!	O	tabaco	é	a	segunda	mais	importante	fonte	de	receitas	do	Departamento	dos	Serviços
Econômicos	da	Santa	Sé.”

“Onze	mil	pessoas	compraram	tabaco	no	Vaticano?”,	estranhou	Tomás.	“Mas	como,	se	só	existem
oitocentos	habitantes	e	cinco	mil	empregados?”

Catherine	fitou-o	com	a	expressão	professoral	dos	auditores	quando	lidam	com	gestores	incapazes.
“Não	é	evidente?”,	perguntou.	“Uns	maços	eram	para	consumo,	outros	para...	enfim,	para...	para	outra

coisa.”



“Outra	coisa?”
A	chefe	da	COSEA	engoliu	em	seco	e	esboçou	um	sorriso	embaraçado	antes	de	responder.
“Contrabando.”



XXII

A	associação	da	palavra	“contrabando”	às	atividades	exercidas	no	Vaticano	deixou	Tomás
embasbacado.	Seria	possível	que	os	prelados	que	viviam	e	trabalhavam	na	Santa	Sé	fossem
contrabandistas?	Por	momentos	pensou	ter	ouvido	mal,	decerto	ela	não	dissera	tal	coisa,	mas	a	expressão
embaraçada	da	francesa	tornou	claro	que	não	havia	engano	nenhum.

“Tem	a	certeza	de	que	o	Vaticano	está	envolvido	em	contrabando?”
“Com	certeza!	Como	é	que	oitocentos	habitantes	e	cinco	mil	empregados	somam	onze	mil	pessoas?

Basta	fazer	as	contas	e	verá	que	a	aritmética	não	bate	certo.”
O	historiador	ponderou	os	números.
“Pois,	realmente...”
“A	realidade	é	aliás	mais	grave	do	que	isso.	Repare,	descobri	que	há	em	circulação	na	Santa	Sé

quarenta	e	um	mil	cartões	que	dão	direito	a	compras	no	Vaticano	com	isenção	de	IVA,	o	que	significa	que
o	número	de	pessoas	com	esses	cartões	é	sete	vezes	superior	ao	das	pessoas	que	realmente	têm	direito	a
ele.	Ou	seja,	há	muita	gente	aqui	no	Vaticano	que	aproveita	a	isenção	de	IVA	para	comprar	barato	e
depois	vender	mais	caro	lá	fora,	embolsando	assim	a	diferença.”

“O	papa	sabe?”
A	chefe	dos	auditores	sorriu.
“Por	que	acha	que	sua	santidade	criou	a	COSEA?”,	perguntou	em	tom	retórico.	“Mas	há	mais.”

Identificou	outro	documento.	“Ora	veja	aqui	este	e-mail	remetido	ao	governo	do	Vaticano,	o
Governatorato,	pela	Paolucci	&	C.	International,	SpA,	que	representa	os	cigarros	Winston	e	Danneman.”

Tomás	pegou	o	documento	e	leu-o.

Exmos.	Senhores,
No	seguimento	da	nossa	conversa	telefônica,	venho	confirmar	o	seguinte:
1.
objetivos	com	bônus	•	Volume	de	vendas	anuais	de	1,7	milhão	—	12	mil	euros	•	Volume	de

vendas	anuais	de	1,8	milhão	—	14	mil	euros
2.
Contribuição	para	introdução	•	Tomamos	nota	do	vosso	acordo	para	a	introdução	dos	2

Winstons	(Winston	One	e	Winston	Silver)	e	confirmamos	a	nossa	especial	contribuição	de	4.000
euros	(2.000	euros	como	referência)

3.
Cigarros	Danneman
Não	temos	orçamento	disponível,	mas	como	acreditamos	que	este	produto	vos	poderá

interessar	estamos	dispostos	a	oferecer-vos	uma	contribuição	de	1.000	euros	para	o	introduzir.
Estamos	ao	vosso	dispor	para	qualquer	informação	adicional	que	seja	necessária,

Paolucci	&	C.	International,	SpA

“Meu	Deus!”,	exclamou	Tomás,	chocado.	“As	tabaqueiras	até	oferecem	à	Santa	Sé	prêmios	em



dinheiro	para	o	Vaticano	ajudar	a	envenenar	as	pessoas	com	tabaco!”
“Incrível,	não	é?”
“E	qual	foi	a	resposta	que	lhes	deu	o	Governatorato	da	Santa	Sé?”
“Um	dos	responsáveis	do	Departamento	de	Serviços	Econômicos	do	Governatorato	limitou-se	a

rejeitar	a	proposta	dos	cigarros	Danneman,	dizendo	que	só	a	aceitaria	nas	mesmas	condições	que	os
outros.”

O	português	abanou	a	cabeça,	incrédulo.
“Quer	dizer	que	o	Vaticano	aceitou	o	resto?”
Considerando	que	nem	valia	a	pena	responder	à	pergunta	pois	o	que	se	passava	era	por	demais

óbvio,	a	responsável	da	COSEA	devolveu	a	atenção	ao	relatório	da	Ernst	&	Young	que	começara	por
consultar.

“E	não	é	só	o	tabaco	que	está	em	causa”,	disse,	apontando	para	uma	linha	do	documento.	“Olhe	para
aqui.	Vinte	e	sete	mil	clientes	do	Vaticano	adquiriram	combustível	com	a	isenção	fiscal	atribuída	pelo
estado	italiano	à	Santa	Sé	e	mais	de	dezesseis	mil	compraram	roupas	e	produtos	eletrônicos.	Tudo	isto,
sublinho,	numa	população	de...	oitocentos	habitantes	e	cinco	mil	empregados!”

“Caramba!”
“Um	único	habitante	do	Vaticano	que	me	inibo	de	identificar	usou	os	benefícios	fiscais	para	comprar

de	uma	assentada	vinte	computadores.	Acha	que	há	alguém	aqui	na	Santa	Sé	que	precise	mesmo	de	vinte
computadores?	O	que	este	senhor	fez	foi	andar	por	aí	vendendo	os	computadores	e	a	embolsar	os	vinte
por	cento	de	IVA.	Isto	é	burla!	Isto	é	contrabando!	O	que	se	passa	é	que	há	muita	gente	no	Vaticano
vigorosamente	empenhada	em	práticas	de	fraude	e	fuga	aos	impostos!”

“Isso	é...	é	inacreditável.”
Catherine	voltou	a	folhear	os	documentos	na	pasta	até	localizar	um	terceiro	papel.
“Voltemos	ao	tabaco”,	propôs.	“Como	já	vimos,	a	Igreja	tem	como	princípio	fundamental	proteger	os

seres	humanos	das	ameaças	à	vida,	incluindo	do	tabaco.	Está	absolutamente	fora	de	questão	encorajar
ativamente	as	pessoas	a	fumar,	não	é	verdade?”

Em	condições	normais,	Tomás	responderia	que	sim.	Porém,	e	à	luz	do	que	acabava	de	escutar,	já	não
sabia	se	poderia	permanecer	assim	tão	convicto.

“Quer	dizer...	espero	bem	que	assim	seja.”
A	francesa	virou	uma	folha	para	o	seu	interlocutor.
“Então	dê	uma	olhada	nesta	carta	remetida	pela	mais	conhecida	tabaqueira	do	mundo,	a	Philip

Morris,	ao	Governatorato	do	Vaticano.”

O	Governatorato	aceita	levar	a	cabo	atividade	de	merchandising	a	favor	dos	cigarros	da
Philip	Morris	International	(PMI).	Para	executar	esses	serviços,	a	sucursal	da	Philip	Morris
International	Services	Ltd	Rome	pagará	ao	Governatorato	uma	verba	segundo	os	termos	e
provisões	do	presente	acordo.	O	Governatorato	fornecerá	mensalmente	a	seguinte	informação:

•	O	volume	de	compras	(COT)	de	cada	marca	na	Loja	Duty	Free	do	Estado	do	Vaticano.
•	Campanhas	promocionais	competitivas	em	curso	e/ou	já	levadas	a	cabo,	lançamento	de

produtos	e	iniciativas	relativas	ao	preço	de	vendas	a	retalho.
•	A	informação	recebida	do	Governatorato	será	mantida	confidencial	e	reservada	para	uso

interno,	exceto	quando	a	Philip	Morris	Rome	tiver	uma	necessidade	diferente	de	usar	essa
informação.

Pelo	fornecimento	destes	serviços,	a	PMIS-Rome	pagará	ao	Governatorato	uma	verba	de
12.500	euros.
Ao	longo	de	toda	a	leitura,	Tomás	não	cessou	de	abanar	a	cabeça,	já	não	com	incredulidade,	pois



havia	alguns	minutos	que	o	esquema	entre	as	tabaqueiras	e	o	Vaticano	se	tornara	perfeitamente	claro,	mas
em	desaprovação.

“Pois,	estou	a	ver”,	murmurou.	“A	Philip	Morris	paga	e	a	Igreja	aceita	fazer	campanhas	promocionais
ao	tabaco.”	Esboçou	um	gesto	de	desânimo.	“Qualquer	dia	mostram	imagens	de	Jesus	na	cruz	com	um
cigarro	na	boca	ou	dizem	aos	fiéis	nas	missas	que	quem	fumar	vai	para	o	Céu!	Onde	isto	já	chegou!”

“É	preciso	esclarecer	que	esta	carta	não	está	assinada,	pelo	que	nos	parece	um	draft	para	um	contrato
que	terá	sido	firmado	entre	a	Philip	Morris	e	o	Vaticano	e	ao	qual	ainda	não	deitamos	a	mão.”	O
historiador	manteve	os	olhos	presos	ao	documento	que	acabara	de	ler	enquanto	mordiscava	o	lábio
inferior	com	os	dentes	e	avaliava	o	significado	de	tudo	aquilo.

“Pois,	isto	é	realmente	embaraçoso	para	a	Igreja”,	concordou.	“Mas	que	vantagem	poderá	extrair	um
grupo	de	radicais	islâmicos	deste	tipo	de	informação?	Valerá	mesmo	a	pena	assaltar	um	edifício	da	Santa
Sé	para	provar	que	o	Vaticano	está	de	conluio	com	as	tabaqueiras	para	intoxicar	os	fiéis?	Quer	dizer...
percebo	que	não	seja	bonito,	mas	será	suficiente	para	justificar	os	riscos	que	correram	para	obter	os
documentos?”

“Mas,	Tomás,	isto	é	apenas	a	ponta	do	icebergue.	Os	documentos	embaraçosos	não	se	limitam	aos
negócios	com	as	tabaqueiras,	como	já	deveria	ter	percebido...”

“Há	mais?”
A	chefe	dos	auditores	ajeitou	a	pasta	nas	mãos	e	voltou	a	folhear	as	cópias	aí	arquivadas	dos

documentos	roubados.	Depois	de	identificar	mais	um	papel	da	pasta	com	as	cópias	de	tudo	o	que	fora
levado	pelo	comando	islâmico	que	assaltara	o	Palácio	das	Congregações,	levantou	os	olhos	azul-claros	e
fixou-os	nos	verdes	de	Tomás.	Pela	forma	como	ela	o	encarou,	o	português	percebeu	que	o	que	vinha	aí
também	não	era	coisa	boa.

“Sabia	que	é	preciso	pagar	para	se	ser	santo?”



XXIII

A	pergunta	lançada	num	tom	provocatório	por	Catherine	apanhou	Tomás	de	surpresa,	de	tal	modo	que
o	historiador	ainda	levou	uns	segundos	a	encontrar	palavras	capazes	de	expressarem	a	sua	admiração.

“Pagar?”,	espantou-se.	“Que	eu	saiba,	uma	pessoa	ainda	é	santificada	pelos	seus	méritos,	não	pelo
dinheiro	que	paga.”

A	observação	obteve	da	francesa	a	sombra	de	um	sorriso.
“Já	alguma	vez	rezou	a	um	santo?”
O	historiador	mostrou-se	atrapalhado	com	a	questão.
“Eu?	Claro	que	não.	Enfim...	bem	vê,	não	sou	uma	pessoa	religiosa.”
“Mas	sabe	decerto	que	muitos	católicos	rezam	a	santos,	pedindo-lhes	que	intercedam	por	eles...”
“Ah,	sim.	Com	certeza.	Olhe,	a	minha	mãe,	por	exemplo.	Quando	saía	de	Coimbra	rezava	a	São

Cristóvão,	o	padroeiro	dos	viajantes.	E	sempre	que	chegava	a	Lisboa	punha	uma	vela	por	Santo	Antônio,
o	padroeiro	da	cidade.	Em	português	temos	até	uma	expressão	para	situações	em	que	estejamos	muito
aflitos.	Dizemos	que	é	melhor	‘rezar	por	todos	os	santinhos’.”

“Sabe	como	se	beatífica	alguém?”
“Creio	que	tudo	depende	do	tipo	de	pessoa	em	causa,	se	se	conduziu	de	forma	pura	e	altruísta	em

vida,	e	também	de	milagres	que	lhe	sejam	atribuídos	já	depois	de	morta	e	considerados	confirmados,	isto
é,	que	não	tenham	explicação	científica.	Lembro-me	que	quando	Madre	Teresa	de	Calcutá	foi	beatificada
teve	de	se	confirmar	um	milagre	qualquer	que	lhe	era	atribuído.	Se	depois	houver	um	segundo	milagre
confirmado,	o	santo	será	canonizado.”

“E	quem	gere	todo	esse	processo?”
Tomás	encolheu	os	ombros.
“Sei	lá”,	disse.	“Alguém	no	Vaticano,	com	certeza.	Talvez	bispos	ou	outros	prelados.”
“É	a	Congregação	para	as	Causas	dos	Santos.”
O	português	coçou	a	cabeça.
“Ah,	muito	bem”,	murmurou.	“E...	e	então?”
Catherine	mantinha	o	rosto	fechado,	como	uma	jogadora	de	póquer	a	esconder	a	sua	mão.
“E	sabe	quanto	custa	um	processo	de	beatificação?”
Tomás	olhou-a,	desconcertado.
“Bem...	não	faço	a	mínima	ideia.	A	Igreja	não	é	uma	entidade	lucrativa	e	as	beatificações	não

deveriam	ser	motivadas	por	dinheiro,	mas	pelo	mérito	intrínseco	das	pessoas	em	causa.	Ao	beatificar	um
santo,	a	Igreja	está	a	reconhecer	que	se	trata	de	alguém	muito	especial.	Não	pode	ser	uma	questão	de
dinheiro.”	“Não	pode	ser,	mas	é”,	devolveu	prontamente	a	consultora.	“Para	já,	todo	o	processo	envolve
alguns	custos.	Repare,	é	preciso	investigar	o	assunto,	estudar	a	vida	do	candidato,	verificar	os	milagres
que	lhe	são	atribuídos...	tudo	isso	envolve	despesas.”	“Pois,	com	certeza.”

“Quanto	dinheiro	acha	então	que	custa	uma	beatificação?”	Tudo	aquilo	era	terreno	novo	para	o
acadêmico;	a	sua	área	de	especialidade	não	eram	as	finanças,	mas	a	história,	a	criptanálise	e	as	línguas
antigas.

“Dois	ou	três	mil	euros,	imagino.”
A	atenção	da	francesa	centrou-se	no	documento	que	havia	identificado	na	pasta.



“Tenho	aqui	em	mãos	o	processo	de	beatificação	de	Antonio	Rosmini,	concluído	em	2007.	Sabe
quanto	custou?”	Virou	a	folha	para	ele	e	indicou-lhe	uma	linha	na	parte	de	baixo.	“Setecentos	e	cinquenta
mil	euros.”

De	olhos	vidrados	no	número	impresso	no	final	do	documento,	o	historiador	abriu	e	fechou	a	boca
como	um	peixe,	mal	acreditando	no	que	via.

“Como?”
“A	simples	abertura	de	uma	causa	para	beatificação	custa	cinquenta	mil	euros.
Depois	vêm	os	custos	operacionais,	mais	quinze	mil	euros.	E	quando	chegamos	ao	preço	dos

postuladores	o	valor	dispara.	O	custo	médio	anda	pelo	meio	milhão	de	euros,	mas	pode	subir	muito	para
além	disso.”

“Caramba!”,	exclamou	Tomás,	estonteado	com	os	valores	em	causa.	“Tanto?”
“Nem	lhe	passa	pela	cabeça	a	negociata	que	isto	é!”,	disse	Catherine.	“Está	tanto	dinheiro	envolvido

que	João	Paulo	II	beatificou	mais	de	mil	pessoas	e	santificou	quase	quinhentas.	A	faturação	à	custa	dos
santos	tornou-se	uma	atividade	incrivelmente	lucrativa.”

“Tudo	isso	dinheiro	para	a	Igreja?”
A	chefe	da	COSEA	procurou	um	outro	documento	na	pasta.
“A	Igreja	não	fica	com	todo	o	dinheiro”,	respondeu.	“A	fatia	de	leão	vai	aliás	para	os	postuladores.	O

Vaticano	tem	quase	quinhentos	postuladores	e	cada	um	lida	em	média	com	quatro	ou	cinco	pastas.	Os
postuladores	recebem	o	dinheiro	e	depois	têm	de	dar	vinte	por	cento	ao	Fundo	para	a	Causa	dos	Pobres,
uma	entidade	criada	para	financiar	as	causas	de	beatificação	submetidas	pelas	dioceses	mais	pobres.”

“Ah,	isso	parece-me	bem.”
A	atenção	de	Catherine	ficou	presa	ao	documento	que	havia	identificado.
“Acontece	que	as	contas	desse	fundo	são	muito	baixas.”	Mostrou-lhe	esta	nova	folha.
“Ora	veja	aqui.”
O	português	verificou	e	constatou	que	o	valor	depositado	no	Fundo	para	a	Causa	dos	Pobres	era	de

fato	reduzido.
“Onde	está	o	resto	do	dinheiro?”
“Essa	foi	justamente	a	pergunta	que	fiz	a	mim	mesma	quando	descobri	estes	valores.
Achei	tudo	isto	de	tal	modo	suspeito	que	decidi	investigar.	Acabei	por	descobrir	que	os	postuladores

não	têm	folhas	de	balanço	dos	seus	casos.	Muitos	não	entregam	o	dinheiro	que	devem	e	pelo	visto	não	há
ninguém	que	o	peça.	Percebi	também	que	isto	é	um	negócio	de	coutada	no	qual	poucos	mexem.	Um
postulador	acompanha	em	média	cinco	casos,	como	lhe	disse.	Acontece	que	detetei	dois	postuladores	que
geriam	em	conjunto	cento	e	oitenta	casos.”

“Caramba!”
“Estes	dois	artistas	são	verdadeiras	máquinas	de	faturar.	Pedi	esclarecimentos	à	Causa	para	a

Congregação	dos	Santos	e	as	declarações	financeiras	de	cada	postulador	nos	últimos	cinco	anos	e	ainda
não	recebi	nada.”

Tomás	afagou	o	queixo,	ponderando	o	que	acabava	de	escutar.
“Onde	quer	chegar	com	tudo	isto?”
“Quero	chegar	a	uma	conclusão	chocante”,	sentenciou	a	francesa.	“A	Santa	Sé	montou	uma	verdadeira

fábrica	de	fazer	santos	para	faturar	uma	fortuna,	mas	a	verdade	é	que	o	dinheiro	fica	nos	bolsos	de	uns
quantos.	O	desgoverno	do	Vaticano	é	absoluto,	a	ladroagem	também,	e	ninguém	faz	nada	nem	pede	contas
a	ninguém.	Os	ladrões	entraram	no	templo	e	a	casa	de	Deus	está	a	saque.”

A	atenção	do	historiador	permaneceu	colada	ao	documento	que	a	chefe	da	COSEA	lhe	mostrara.
“Isto	é	complicado...”
“E	não	é	tudo.”
Tomás	quase	se	riu.



“Ainda	há	mais?”
Logo	que	recomeçou	a	folhear	a	pasta	que	tinha	nas	mãos,	Catherine	atirou-lhe	um	olhar	ambíguo,

como	se	insinuasse	tudo	sem	nada	verdadeiramente	revelar.
“Espere	até	conhecer	o	destino	das	esmolas	dos	fiéis...”
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Por	esta	altura	já	Tomás	desconfiava	de	tudo	o	que	acontecia	no	Vaticano.	Daí	que,	quando	Catherine
lhe	mencionou	as	esmolas,	tenha	de	imediato	ficado	de	pé	atrás,	à	espera	do	pior.

“Não	me	diga	que	no	Vaticano	também	andam	a	mexer	no	dinheiro	das	esmolas...”
O	rosto	da	francesa	mantinha-se	indecifrável.
“Uma	das	esmolas	mais	importantes	da	Igreja	Católica	é	o	chamado	óbolo	de	São	Pedro”,	disse.

“Trata-se	das	esmolas	que	os	fiéis	oferecem	ao	santo	padre	para	as	obras	de	caridade	em	favor	dos	mais
necessitados	e	também	para	ajudar	os	membros	da	Igreja	a	concentrarem-se	exclusivamente	na	sua
missão.”

“Sei	muito	bem	o	que	é	o	óbolo	de	São	Pedro	e	todo	o	sistema	de	esmolas	da	Igreja”,	atalhou	Tomás.
“A	minha	mãe	sempre	contribuiu	nas	missas	e	até	chegou	a	organizar	coletas.”

“A	questão	é	esta:	para	onde	vai	esse	dinheiro?”
“Bem...	vem	aqui	para	o	Vaticano,	presumo.”	Levantou	uma	sobrancelha,	subitamente	desconfiado.

“Não	me	diga	que	não	vem.”	“Claro	que	vem.	Mas	é	aplicado	em	quê,	exatamente?”
O	português	esboçou	com	a	mão	um	gesto	vago	no	ar.
“Para	obras	de	caridade	e	para	ajudar	a	Igreja	a	concentrar-se	na	sua	missão,	claro.
Lembro-me	até	de	João	Paulo	II	ter	dito	que	o	óbolo	de	São	Pedro	servia	sobretudo	para	responder

aos	pedidos	de	ajuda	que	chegam	de	populações,	indivíduos	e	famílias	que	vivem	em	condições
precárias	e	não	podem	obter	auxílio	noutro	lado.”

“Se	assim	é,	por	que	razão	os	responsáveis	pela	gestão	das	esmolas	se	recusaram	a	dar-nos	a
informação	sobre	os	gastos	específicos	associados	às	verbas	angariadas	através	do	óbolo	de	São
Pedro?”

“Recusaram	dar-vos	essa	informação?”
“Insistimos	várias	vezes.	Pedimos	as	declarações	financeiras	e	as	folhas	de	balanço	relativas	ao	uso

dado	às	esmolas	oferecidas	pelos	fiéis.	O	valor	total	angariado	pelo	óbolo	de	São	Pedro	é	divulgado
anualmente,	mas	o	destino	desse	dinheiro	está	submetido	ao	mais	estrito	segredo.	Sabemos	quanto
dinheiro	a	Igreja	recebeu	dos	fiéis,	mas	não	sabemos	onde	o	gastou.	Sempre	que	perguntamos	obtemos
respostas	evasivas.	A	verdade	é	que	essa	informação	nos	foi	vedada.	Por	quê?”

“Perguntaram	ao	papa?”
“Não	tivemos	alternativa,	uma	vez	que	todo	o	segredo	em	torno	do	dinheiro	das	esmolas	se	estava	a

tornar	altamente	suspeito.	Pedimos	a	sua	santidade	que	interviesse	para	que	nos	fossem	facultadas	as
folhas	de	balanço	e	as	informações	relativas	às	contas	bancárias	onde	o	dinheiro	é	guardado,	às	ações	em
que	ele	foi	investido,	às	obras	de	caridade	em	que	foi	usado,	quanto,	quando,	onde...	queríamos	saber
tudo.”

“E...?”
“Ao	fim	de	muita	insistência,	lá	conseguimos	uma	resposta	vaga	da	Santa	Sé.	A	cúria	não	nos	disse

onde	estava	o	dinheiro,	quais	as	quantias	gastas,	onde	e	quando,	mas	pelo	menos	a	ponta	do	véu	foi
finalmente	levantada.”

“E	o	que	revelaram	eles?”
Catherine	folheou	mais	uma	vez	os	documentos	da	sua	pasta	de	cópias	até	encontrar	o	que	queria,	uma



resma	de	páginas	que	contemplou	como	se	fosse	um	tesouro.
“A	resposta	foi	esta”,	indicou.	“Um	dossiê	do	Secretariado	de	Estado	intitulado	‘O	Venerado

Relatório	Financeiro’.	Tem	vinte	e	nove	páginas	e	diz-nos	que	toda	a	informação	referente	ao	assunto	em
questão	se	encontra	a	coberto	dos	deveres	de	confidencialidade.

Ou	seja,	e	por	incrível	que	pareça,	o	destino	do	dinheiro	para	os	pobres	constitui	no	Vaticano	um
segredo	ainda	mais	importante	que	a	terceira	parte	do	segredo	de	Fátima,	veja	só!”

“Mas	não	me	disse	que	o	dossiê	levantava	a	ponta	do	véu?”	A	chefe	da	COSEA	identificou	naquelas
páginas	um	trecho	do	texto	e	mostrou-o	a	Tomás.

“A	única	parte	reveladora	de	todo	o	relatório	é	esta.”
A	coleta	é	usada	para	iniciativas	de	caridade	e/ou	projetos	específicos	indicados	pelo	santo	padre

(14,1	milhões),	para	a	transmissão	de	ofertas	para	destinos	específicos	(6,9	milhões)	e	para	a
manutenção	da	cúria	romana	(28,9	milhões).	Além	disso	são	postos	de	parte	6,3	milhões	para	o	fundo	do
óbolo	de	Pedro.

O	historiador	leu	o	trecho	duas	vezes	para	se	certificar	de	que	nada	lhe	escapara	nem	havia	nenhum
mal-entendido.	No	final	fitou	a	interlocutora	com	uma	expressão	de	incerteza	estampada	no	rosto;	teria
mesmo	compreendido	bem?

“Não	haverá	aqui	nenhum	engano?”,	perguntou,	indicando	com	o	dedo	o	terceiro	valor	entre
parêntesis.	“Quase	trinta	milhões	de	euros	das	esmolas	vão	mesmo	para	a	cúria?	Isto	é	realmente	assim?”
Catherine	assentiu.

“Receio	bem	que	sim.”
“Mas...	mas	é	mais	de	metade	do	valor!”
“São	cinquenta	e	oito	por	cento,	para	ser	exata.	Ou	seja,	mais	de	metade	das	esmolas	que	os	fiéis

oferecem	à	Igreja	para	o	óbolo	de	Pedro	não	vai	para	os	pobres	e	os	necessitados,	como	é	dito	aos	fiéis	e
eles	ingenuamente	acreditam,	mas	para	os	membros	do	clero	que	vivem	no	Vaticano.	Esta	é	que	é	a
realidade.”

Tomás	tinha	a	boca	aberta;	apetecia-lhe	praguejar,	mas	não	no	Vaticano	e	muito	menos	à	frente	de	uma
senhora.	Sacudiu	a	cabeça,	tentando	reordenar	os	pensamentos	e	encontrar	uma	explicação	plausível	para
o	que	estava	ali	escrito.

“Tem	de	haver	uma	razão	para	isto”,	disse.	“No	fim	de	contas,	o	Vaticano	tem	de	pagar	salários,	tem
de	pagar	eletricidade	e	água,	tem	de	pagar	despesas	normais	de	manutenção...”

“Que	as	despesas	do	Vaticano	têm	de	ser	pagas	é	evidente”,	admitiu	a	consultora.
“Mas	temos	de	ver	o	tipo	de	despesas	que	os	fiéis	estão	a	pagar.	A	APSA,	a	entidade	que	gere	as

propriedades	do	Vaticano,	registrou	um	défice	superior	a	sessenta	milhões	de	euros.
A	Rádio	Vaticano	contabilizou	um	défice	de	vinte	e	cinco	milhões	e	as	operações	das	nunciaturas

pontifícias	acusaram	um	défice	de	outros	vinte	e	cinco	milhões.	A	cúria	gastou	ainda	muitos	milhões	no
Secretariado	de	Estado,	nas	fundações,	nas	tipografias...	eu	sei	lá.”

“Mas	isso	são	coisas	necessárias	para	o	funcionamento	do	Vaticano,	julgo	eu.”
“A	questão	não	está	em	não	serem	necessárias,	mas	no	que	se	paga	por	elas.
Estamos	perante	um	absoluto	descontrolo	das	despesas,	muitas	das	quais	não	têm	o	menor	sentido

para	uma	instituição	vocacionada	para	ajudar	os	pobres.	Os	cardeais	da	cúria,	por	exemplo,	vivem	em
alojamentos	luxuosos	com	quatrocentos	a	seiscentos	metros	quadrados	nas	melhores	e	mais	caras	zonas
de	Roma.	Os	seus	apartamentos	têm	quartos	de	espera,	salas	de	recepção,	salas	de	chá,	salas	de	oração,
secretárias,	bibliotecas...	eu	sei	lá.	Só	o	cardeal	Tarcisio	Bertoni	vive	num	apartamento	que	é	na	verdade
a	combinação	de	dois,	no	último	andar	do	requintado	Palazzo	San	Cario,	com	terraço	e	quatro	vezes
maior	do	que	os	aposentos	do	próprio	papa.	Quem	acha	que	paga	isto	tudo?”

Uma	boa	pergunta,	para	a	qual	Tomás	não	tinha	resposta.	O	que	sabia	ele	sobre	a	vida	do	secretário
de	Estado	do	papa	Bento	XVI?



“Bem...”
“Descobrimos	que	os	mais	de	quatrocentos	mil	euros	que	custaram	as	obras	de	renovação	do

apartamento	do	cardeal	Bertoni,	que	incluíram	a	instalação	de	mármore	de	Carrara,	parquet	de	carvalho	e
um	sistema	de	alta	fidelidade,	foram	pagas	pelo	Hospital	Pediátrico	Bambino	Gesú.”

“Tiraram	dinheiro	destinado	a	crianças	doentes	para	financiar	os	luxos	do	cardeal?”
A	francesa	apontou	para	o	soalho	do	gabinete.
“Não	se	recorda	das	limusinas	que	viu	estacionadas	lá	em	baixo,	quando	visitamos	a	garagem?”
“Sim.”
“Sabe	a	quem	pertencem?”
“Se	bem	me	lembro,	algumas	tinham	a	matrícula	vermelha	com	o	CD	dos	diplomatas.
Presumo,	portanto,	que	pertençam	a	embaixadas	creditadas	na	Santa	Sé.”
“E	as	outras?	De	quem	são?”
Tomás	encolheu	os	ombros.
“Sei	lá.	Na	altura	não	me	contou.”
“Por	vergonha.”
“Vergonha?”
Catherine	respirou	fundo,	resignada	a	desvendar	o	mistério	em	torno	dos	automóveis	de	luxo.
“Pertencem	aos	cardeais.”
“Perdão?”
“E	como	lhe	estou	a	dizer.	As	limusinas	de	luxo	pertencem	aos	cardeais.”
“Mas...	mas...”
“Está	a	perceber	o	que	realmente	se	passa	aqui	no	Vaticano?	Os	cardeais	da	cúria	vivem	em	grandes

apartamentos	e,	como	teve	oportunidade	de	testemunhar,	têm	automóveis	caríssimos.	E	para	alimentar
tudo	isto	que	vai	mais	de	metade	das	esmolas	do	óbolo	de	Pedro,	está	a	compreender?	E	por	isso	que
eles	não	querem	revelar	o	destino	dado	ao	dinheiro!	Só	uma	pequena	parte	é	destinada	aos	pobres.	A
fatia	de	leão	segue	direitinha	para	alimentar	vícios	na	cúria!”	“Bem...	mas	há	na	Igreja	outros	fundos	para
os	pobres.”	“Haver	há”,	reconheceu	ela.	“Olhe,	só	o	IOR	administra	quatro	fundos	de	caridade,	mas
cruzando	os	dados	percebemos	que	aos	necessitados	chegou	muito	pouco.	O	fundo	à	disposição	da
Comissão	Cardinalícia	tem	mais	de	quatrocentos	mil	euros	e	em	dois	anos	não	deu	um	tostão	a	ninguém.
O	Fundo	para	Obras	Missionárias	tem	cento	e	quarenta	mil	euros,	mas	em	dois	anos	aumentou	a	verba
para	obras	missionárias	apenas	dezassete	mil	euros.	E	o	Fundo	das	Santas	Missas,	com	um	saldo
superior	a	dois	milhões	de	euros,	num	ano	apenas	encaminhou	para	os	sacerdotes	em	todo	o	mundo	uns
míseros	trinta	e	cinco	mil	euros.	Além	disso,	descobrimos	que	em	Itália	só	vinte	e	três	por	cento	do
dinheiro	doado	à	Igreja	vai	para	os	necessitados.”

Tomás	encarou-a,	embasbacado	com	tudo	o	que	ouvia.
“Caramba!”,	limitou-se	a	dizer.	“O	dinheiro	que	a	minha	mãe	andou	todo	este	tempo	dando	aos

pobres	acabou	nos	bolsos	dos...	dos...”
Teve	dificuldade	em	concluir	a	frase,	pois	não	encontrava	a	palavra	mais	adequada	para	descrever	os

elementos	da	cúria.	Acabou	por	ser	a	chefe	da	equipe	de	auditores	quem	pronunciou	a	palavra	que
melhor	exprimia	o	sentimento	que	se	apossara	dele.

“Parasitas.”
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Instantes	depois	de	Tomás	ter	digitado	o	número	de	Maria	Flor	e	carregado	no	botão	de	chamada	do
celular,	ouviu	um	toque	e	a	ligação	telefônica	foi	imediatamente	encaminhada	para	uma	voz	feminina	que
lhe	respondeu	no	tom	neutro	de	uma	gravação.

“O	número	que	ligou	não	está	disponível.	Por	favor,	deixe	uma	mens...”
Premiu	o	botão	com	força	e	desligou.
“Raios!”,	praguejou	entredentes.	“Continua	desligada.”
Tinha	acabado	de	abandonar	o	Palácio	das	Congregações	na	companhia	de	Catherine	e

encaminhavam-se	os	dois	para	a	Praça	de	São	Pedro.	Ao	surpreender-lhe	a	expressão	de	frustração	pela
chamada	falhada,	a	francesa	interpelou-o	com	o	olhar.

“Algum	problema?”
“Não.	Nada	de	importante.”
Nada	de	importante	para	a	investigação,	acrescentou	para	si	mesmo,	mas	importante	para	a	sua	paz	de

espírito.	No	fim	de	contas	a	namorada	havia-se	zangado	com	ele	nessa	manhã	e	pelo	visto	desligara	o
celular	e	ficara	incontactável.	Andaria	às	compras	pelas	ruas	de	Roma	ou,	levada	por	um	impulso,	fora
para	o	aeroporto	e	apanhara	um	voo	de	regresso	a	Lisboa?	Maria	Flor	era	menina	para	isso,	como	Tomás
sabia.	Tratava-se	de	uma	pessoa	muito	suscetível	e	já	mostrara	não	ter	medo	de	ruturas.

“Estou	cheia	de	fome”,	revelou	Catherine.	“O	que	acha	de	irmos	almoçar	ao	restaurante	dos...”
Um	concerto	de	sirenes	calou-a.	O	uivo	das	sirenes	era	relativamente	comum	em	Roma,	mas	tantas	ao

mesmo	tempo	pareceu-lhes	de	mais.	Soavam	de	várias	partes,	como	se	a	cidade	se	tivesse	incendiado	em
múltiplos	pontos,	e	o	som	vinha	em	crescendo.

“O	que	se	passa?”
“Não	sei”,	devolveu	ela.	“Talvez	algum	incêndio...”
A	Praça	de	São	Pedro	estava	pejada	de	turistas,	como	era	habitual	durante	o	dia,	e	haviam-se

formado	várias	filas	longas	sob	as	colunatas	de	pessoas	que	queriam	visitar	a	basílica.	No	meio	de	tanta
gente,	contudo,	aperceberam-se	de	movimentos	e	gritos	e	voltaram	para	aí	a	sua	atenção.	Tratava-se	de
polícias	que	abriam	caminho	por	entre	a	multidão	e	pareciam	dar	ordens	aos	visitantes,	apontando	como
se	os	mandassem	sair	dali.

“A	Gendarmaria	do	Vaticano”,	constatou	a	francesa.	“Que	raio	terá	acontecido?”
“O	incêndio	será	aqui?”
As	sirenes	tornaram-se	mais	barulhentas	e	nesse	momento	viram	várias	viaturas	da	polícia	e	duas

carrinhas	irromperem	a	grande	velocidade	pela	via	della	Conciliazione,	quase	como	se	se	perseguissem
umas	às	outras,	e	imobilizarem-se	com	grande	aparato	junto	à	grande	praça.	Os	polícias	italianos	saíram
dos	automóveis	e	vários	homens	com	armas	automáticas	e	fardados	de	escuro	foram	despejados	das
carrinhas	e	começaram	a	tomar	posições	na	praça.

“Zut!”,	exclamou	ela,	estupefata	com	todo	aquele	aparato.	“Carabinieri!”
Quase	simultaneamente	apareceram	no	céu	dois	helicópteros	azuis	e	brancos	com	as	insígnias	da

polícia	coladas	à	carlinga.	Os	aparelhos	voavam	baixo	e	ficaram	a	pairar	sobre	a	Praça	de	São	Pedro,
provocando	um	vendaval	que	fez	voar	chapéus,	sacos	de	plástico	e	papéis.	De	um	momento	para	o	outro
instalara-se	um	enorme	aparato	policial	no	Vaticano.



“Aconteceu	alguma	coisa”,	constatou	Tomás.	Era	impossível	que	aquilo	fosse	normal.
“Venha	daí!”
Agarrou	Catherine	pelo	braço	e,	puxando-a,	mergulhou	na	multidão	e	furou	por	entre	a	massa	de

turistas.
“Onde	vamos?”
O	português	não	respondeu,	mas	arrastou-a	em	direção	aos	elementos	mais	próximos	da	Gendarmaria

do	Vaticano.	Os	gendarmes	estavam	todos	armados,	ladravam	ordens	aos	turistas	e	mantinham	os	olhos
vigilantes	voltados	em	todas	as	direções.

“Scusi,	signore”,	disse	Tomás,	interpelando	um	homem	fardado	que	lhe	pareceu	ter	uma	posição	de
chefia.	“O	que	se	passa?”

“A	praça	tem	de	ser	evacuada!”,	respondeu	o	homem	sem	sequer	olhar	para	ele.
“Depressa!	Depressa!”
Percebendo	que	faltava	a	Tomás	autoridade	institucional	para	questionar	o	elemento	da	Gendarmaria,

Catherine	retirou	da	mala	o	cartão	que	a	Santa	Sé	lhe	tinha	passado	a	conceder-lhe	livre	acesso	ao
Vaticano	e	exibiu-o	ao	polícia.

“Sou	conselheira	de	sua	santidade”,	identificou-se.	“O	que	aconteceu?”
O	gendarme	espreitou	fugazmente	o	cartão,	verificando	a	identidade	da	interlocutora,	e	baixou	o	tom

de	voz.
“Não	sei,	signora.	Recebemos	há	instantes	ordens	para	evacuar	a	praça	e	é	isso	que	estamos	a	fazer.

Por	favor,	abandone	o	local	o	mais	depressa	possível.”
“Mas	temos	de	passar.”
“Não	pode	ser,	signora.	A	basílica	também	está	a	ser	evacuada	e	ficará	fechada	ao	público.”
“Não	vamos	para	a	basílica,	mas	para	o	restaurante	dos	Museus	do	Vaticano.”
“É	a	mesma	coisa.	Não	se	pode	ir	para	sítio	nenhum	dentro	das	muralhas	leoninas.”
A	francesa	não	se	deu	por	vencida.	Colou	o	cartão	à	cara	do	gendarme	e	insistiu.
“Este	documento	dá-me	acesso	a	toda	a	Santa	Sé,	como	pode	constatar.”	Indicou	o	homem	ao	seu

lado.	“Eu	e	o	professor	Noronha	estamos	a	investigar	um	crime	e	precisamos	de	entrar	no	Vaticano	para
prosseguirmos	o	nosso	trabalho.	Faça	o	favor	de	nos	deixar	passar.”

O	gendarme	hesitou,	por	momentos	sem	saber	o	que	fazer.	Os	dois	elementos	do	casal	que	o
interpelara	encaravam-no	com	os	semblantes	determinados	e	o	fato	é	que	o	cartão	dela	concedia	mesmo
acesso	a	todo	o	Vaticano.	Além	disso,	as	ordens	que	ele	recebera	momentos	antes	haviam	sido	de	retirar
todos	os	turistas	da	praça.	Ora	aquelas	duas	pessoas	não	eram	manifestamente	turistas,	e	portanto	não
estavam	abrangidas	pela	ordem.	Para	mais,	ela	dissera	que	estava	a	investigar	um	crime.	Estaria	essa
investigação	relacionada	com	a	ordem	de	evacuação	da	praça?

Fez	um	sinal	a	Catherine	e	Tomás	e	deu	meia	volta.
“Venham	comigo.”
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Tiveram	de	parar	junto	de	um	cordão	da	polícia	instalado	na	Porta	de	São	Pedro,	por	detrás	das
colunatas,	e	formado	por	elementos	da	guarda	suíça	e	por	carabinieri	italianos.

Despediram-se	do	gendarme	que	os	acompanhara	até	a	li,	deixando-os	entregues	aos	oficiais
encarregados	do	checkpoint,	e	identificaram-se	junto	do	oficial	da	guarda	suíça	responsável	pelo	cordão
de	segurança.	O	passaporte	de	Tomás	não	o	impressionou	mas	o	cartão	de	identificação	de	Catherine
revelou-se	muito	eficiente.

Depois	de	verificar	os	pormenores,	o	oficial	devolveu-lhes	os	documentos	e	fez-lhes	sinal	para
avançarem.	A	francesa	aproveitou	a	oportunidade	para	o	questionar	sobre	todo	o	aparato	policial.

“O	que	se	passa?”,	perguntou,	indicando	os	homens	armados	que	ocupavam	o	checkpoint.	“Aconteceu
alguma	coisa?”

“Terá	de	perguntar	às	autoridades	competentes,	Fräulein.”
O	oficial	era	um	suíço	alemão,	como	era	bom	de	ver.
“O	senhor	não	é	uma	entidade	competente?”
“Sou	competente	para	as	funções	de	segurança	mas	não	para	dar	informações,	Fräulein.	Para	esse

efeito	dirija-se	por	favor	a	quem	de	direito.”
“Mas	quais	foram	as	ordens	que	recebeu?”
“As	ordens	são	para	evacuar	o	Vaticano	e	garantir	a	segurança	do	perímetro,	sobretudo	do	Palácio

Apostólico.”
“E	o	que	aconteceu	que	requeira	medidas	tão	dramáticas?”	“Para	obter	essa	informação,	Fräulein,

dirija-se	às	autoridades	competentes.”
Catherine	suspirou.	Ela	própria	era	alsaciana	e	conhecia	bem	a	mentalidade	germânica,	incluindo	dos

suíços	alemães.	Tudo	obedecia	escrupulosamente	a	regras	e	não	havia	a	menor	flexibilidade	para	as
contornar.	Tentasse	o	que	tentasse,	nunca	convenceria	o	guarda	suíço	a	dizer-lhe	o	que	pelas	regras	não
estava	autorizado	a	dizer.	Não	se	podia	no	entanto	queixar	porque	no	fim	de	contas	era	justamente	para
isso	que	serviam	as	regras.

“Muito	bem”,	anuiu,	voltando-se	para	trás	para	fazer	sinal	ao	companheiro.	“Vamos,	Tomás.”
O	português	olhava	para	o	celular	com	uma	expressão	desconsolada;	tinha	evidentemente	acabado	de

fazer	uma	nova	chamada	para	o	número	que	tentara	durante	toda	a	manhã.
“Ainda	desligado.”
“Quem	é	que	tem	o	telefone	desligado?”
O	historiador	não	respondeu.	Levantou	a	cabeça	para	o	céu	e	observou	os	dois	helicópteros	da

polícia	que	ainda	pairavam	sobre	a	Praça	de	São	Pedro.	Maria	Flor	mantinha	o	telefone	desligado	e	isso
perturbava-o.	O	que	se	passaria?	Até	aí	a	sua	explicação	dividia-se	entre	um	silêncio	provocado	pelo
arrufo	dessa	manhã	e	a	possibilidade	mais	extrema	de	ela	num	impulso	ter	precipitado	o	regresso	a
Lisboa,	mas	começava	a	perguntar-se	se	não	haveria	alguma	relação	entre	o	mutismo	da	namorada	e	todo
o	circo	policial	que	de	repente	se	instalara	no	Vaticano.	Estaria	Maria	Flor	em	segurança?

“Toda	esta	confusão	começa	a	deixar-me	nervoso”,	admitiu.	Indicou	com	um	gesto	os	helicópteros
que	zumbiam	por	cima	deles	e	o	cordão	de	segurança	em	redor.	“Estou	a	ficar	seriamente	preocupado
com	tudo	isto.”



“O	guarda	suíço	disse	que	as	medidas	de	segurança	se	centram	no	Palácio	Apostólico”,	raciocinou	a
francesa.	“Já	vamos	esclarecer	o	que	se	passa.”

Começaram	a	caminhar,	cruzando	a	Porta	de	São	Pedro	e	atravessando	o	estreito	pátio	dos	guardas
suíços.	Viraram	à	esquerda	e	meteram	pela	via	que	conduzia	ao	Palácio	Apostólico,	passando	entre	a
Tipografia	Vaticana	e	o	Torreão	Nicolau	V,	onde	se	situava	a	sede	do	IOR.	Tudo	o	que	se	passava	estava
a	deixar	Tomás	muito	perturbado,	sobretudo	porque	não	conseguia	falar	com	a	namorada.

“O	que	acha	que	está	a	acontecer?”
Era	evidente	que	Catherine	pensava	no	mesmo.
“Provavelmente	uma	nova	ameaça.”
Tomás	achava	que	precisavam	era	de	obter	informações	concretas	em	vez	de	andarem	a	tentar

adivinhar,	mas	não	o	disse.	Não	valia	a	pena	enunciar	o	óbvio.
Continuaram	a	caminhar	e	aperceberam-se	de	que	um	pouco	à	frente,	mesmo	diante	da	entrada	do

edifício	que	tradicionalmente	servia	de	residência	ao	papa,	estava	montado	outro	cordão	de	segurança.
Ao	abeirarem-se	do	novo	checkpoint	de	guardas	suíços	voltaram	a	exibir	os	documentos.
“Será	que	nos	pode	explicar	o	que	se	passa?”,	perguntou	Catherine	ao	oficial	encarregado	deste

segundo	cordão,	tentando	encontrar	uma	brecha	na	opacidade	informativa.	“Porquê	todo	este	aparato?”
“Désolé,	mademoiselle”,	retorquiu	o	oficial,	desta	vez	um	suíço	francês,	enquanto	verificava	os

passaportes	e	o	cartão	da	chefe	da	COSEA.	“Terá	de	perguntar	lá	dentro.”
“Mon	Dieu/”,	exclamou	ela,	sentindo-se	exasperada.	“Como	esta	gente	gosta	de	segredos!”
Depois	de	verificar	os	documentos,	o	oficial	devolveu-os	e	indicou	com	o	polegar	a	entrada	do

palacete	residencial,	franqueando-lhes	o	acesso.
“Allez-y”,	disse.	“Podem	passar.”
Os	dois	cruzaram	a	porta	e	entraram	no	Palácio	Apostólico	onde	nessa	manhã	se	tinham	reunido	com

o	papa.	Subiram	as	escadas	até	verem	o	caminho	barrado,	no	segundo	andar,	por	um	homem	pequeno,	de
bigode	e	barba	mal	feita	e	com	uma	gabardina	amarrotada,	que	os	mandou	parar.

“Quem	são	os	senhores?”,	perguntou	em	tom	imperial,	quase	como	se	fosse	o	dono	do	edifício.	“O
que	fazem	aqui?”

“Chamo-me	Tomás	Noronha	e	esta	é	a	doutora	Catherine	Rauch”,	identificou-se	o	historiador.	“Fui
encarregado	pelo	papa	de	investigar	um	crime	ocorrido	aqui	no	Vaticano.”

“A	que	crime	se	refere?”
“Ao	assalto	da	semana	passada	ao	Palácio	das	Congregações.”
O	homem	da	capa	enrugada	olhou-o	com	desconfiança.	“Intro	culo	di	mammata!,	praguejou,

mandando-o	com	linguagem	vulgar	a	uma	parte	privada	da	mãe.	“Essa	investigação	está	entregue	a	mim!”
As	palavras	ofensivas	do	sujeito	de	palmo	e	meio	deixaram	o	português	chocado.
“Não	me	diga.”	Alçou	a	sobrancelha.	“E	quem	é	o	senhor?”
“Francesco	Trodela,	inspetor	da	Giudiziaria	com	a	pasta	dos	assuntos	do	Vaticano.”
Fitou	Tomás	com	uma	expressão	desconfiada.	“Quem	lhe	deu	autorização	para	investigar	o	assalto	ao

Palácio	das	Congregações?”
“Foi	o	próprio	papa,	esta	manhã.”
O	inspetor	estreitou	as	pálpebras,	a	desconfiança	claramente	se	adensando.
“Dio	cane!”,	exclamou	com	incredulidade.	“O	senhor	esteve	hoje	com	sua	santidade?”
“Sim,	por	quê?”
“Ma	vattene	a	fanculo!”,	voltou	a	praguejar.	“Está	gozando	comigo!”
A	boca	do	italiano	tinha	pelo	visto	uma	enorme	facilidade	em	recorrer	às	palavras	mais	sexualmente

ofensivas	da	língua	italiana;	devia	ser	feitio,	pensou	Tomás,	resignando-se	àquela	linguagem	rasteira.
“Asseguro-lhe	que	tive	uma	reunião	com	o	papa.”
“E	qual	foi	o	tema?”



“Bem...	em	bom	rigor	esse	assunto	é	estritamente	entre	mim	e	o	papa.	Como	deve	calcular,	não	tenho
a	menor	obrigação	de	o	informar	sobre	as	conversas	que	tive	com	ele	nem	sobre...”

“Depois	do	que	aconteceu	hoje,	todas	as	pessoas	têm	o	dever	de	me	informar	sobre	tudo	o	que	se
relaciona	com	sua	santidade”,	retorquiu	o	polícia	italiano	com	secura.	“Qual	foi	o	tema	da	reunião	que
teve	com	o	santo	padre?”

Tomás	pestanejou,	surpreendido	com	o	tom	assertivo	e	até	agreste	do	inspetor	da	Giudiziaria,	mas	o
que	sobretudo	o	intrigou	foi	a	primeira	parte	do	que	acabava	de	ouvir.

“O	que	aconteceu	hoje	de	especial?”
O	inspetor	Trodela	inclinou	a	cabeça	de	lado	e	lançou-lhe	um	olhar	perscrutador,	como	se	o

dissecasse.
“Ora	ora,	vai	a	farti	fottere!”,	duvidou,	sempre	a	praguejar.	“Não	finja	que	não	sabe...”
As	sucessivas	obscenidades	e	a	incredulidade	do	temperamental	interlocutor	enervaram	o	acadêmico.

Por	que	razão	ali	no	Vaticano	ninguém	era	capaz	de	responder	a	uma	pergunta	tão	simples	e	direta?	Seria
assim	tão	difícil?	Esforçando-se	por	não	explodir,	trocou	um	olhar	com	Catherine,	como	se	lhe	pedisse
ajuda	caso	se	descontrolasse,	antes	de	voltar	a	encarar	o	polícia.

“Não	sei,	não.	O	que	se	passa?”
“O	que	se	passa	é	que	não	se	pode	andar	por	aqui	enquanto	as	investigações	não	forem	concluídas	e	o

caso	não	estiver	deslindado	e	resolvido,	como	é	evidente.”
“Investigações?	Caso?	Está	a	falar	de	quê?”
“Do	crime,	claro.”
Os	dois	recém-chegados	arregalaram	os	olhos	de	surpresa	e	reagiram	quase	em	coro.
“Crime?”
O	espanto	de	Tomás	e	Catherine	foi	tão	espontâneo	que	o	polícia	percebeu	que,	a	menos	que

estivesse	diante	de	dois	grandes	atores,	só	poderia	ser	genuíno.
“Sim,	crime”,	confirmou.	“Porca	troia!	Não	viram	as	medidas	de	segurança	lá	fora?
Não	veem	que	a	Giudiziaria	tomou	conta	do	Palácio	Apostólico?	Por	que	acham	que	isto	está

acontecendo?”
“Diga-nos	o	senhor.”
O	pequeno	italiano	passou	os	dedos	pelo	bigode,	cofiando-o	antes	de	responder	à	pergunta	e	enfim

esclarecer	o	mistério	de	todo	o	aparato	policial	que	se	instalara	dentro	das	muralhas	leoninas	que
abrigavam	o	Vaticano.

“Sua	santità	foi	sequestrado.”
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O	cardeal	Ângelo	Barboni	deixou	cair	pesadamente	o	corpo	volumoso	sobre	um	cadeirão	e	baixou	a
cabeça;	era	a	imagem	acabada	de	um	homem	angustiado	e	vergado	pelos	acontecimentos.	Ao	lado	dele,	a
janela	abria-se	para	a	Praça	de	São	Pedro	e	mostrava	o	grande	espaço	público	já	esvaziado;	apenas	se
viam	os	polícias	armados,	alguns	com	cães,	e	os	helicópteros	a	sobrevoar	a	zona.

“Ah,	meus	filhos!”,	exclamou	o	secretário	de	Estado,	a	angústia	a	verter-se	pelo	rosto	lacrimejante,
os	lábios	trêmulos	e	as	mãos	a	erguerem-se	em	desespero	para	o	céu.	“Dio	mio!	Que	desgraça	se	abateu
sobre	a	Santa	Igreja	Católica!	Que	desgraça!	Levaram-	-nos	o	nosso	amado	papa!”

O	olhar	de	Tomás	percorreu	as	pessoas	que	se	encontravam	no	gabinete.	Catherine	parecia
igualmente	atordoada	com	a	notícia	do	sequestro	do	chefe	da	Igreja	e	dois	homens	que	Tomás	nunca	tinha
visto,	decerto	pessoas	que	trabalhavam	no	Palácio	Apostólico,	estavam	a	um	canto	cabisbaixos,	ambos
de	olhos	pregados	ao	soalho	e	com	expressões	de	abatimento	profundo.

“Não	posso	acreditar	no	que	está	a	acontecer”,	murmurou	a	francesa,	abanando	a	cabeça	e	com	a
palma	da	mão	a	tapar-lhe	a	boca.	“Isto	é...	é	surreal.”

O	português	notou	que,	além	dele	próprio,	o	inspetor	Trodela	era	o	único	naquele	gabinete	que
mantinha	a	cabeça	fria;	dedicava-se	até	naquele	momento	à	desconcertante	tarefa	de	esfregar	uma	nódoa
que	lhe	marcava	a	gabardina	amarrotada.	Dadas	as	circunstâncias	emocionais	que	rodeavam	o	caso,	a
postura	distante	do	comissário	da	Giudiziaria	chamou-lhe	a	atenção.	E	certo	que,	tratando-se	de	um
polícia	e	estando	em	trabalho,	o	italiano	era	forçado	a	manter	a	serenidade,	mas	seria	apenas	o
profissionalismo	a	explicar	a	sua	aparente	frieza?

A	verdade	é	que,	quando	minutos	antes	entrara	naquele	mesmo	gabinete	e	o	cardeal	Barboni
confirmara	que	Tomás	e	Catherine	eram	quem	realmente	diziam	ser,	o	inspetor	Trodela	se	mantivera
tenso	e	não	ocultara	o	desagrado.	Atento	ao	comportamento	do	polícia,	o	português	não	pôde	deixar	de	se
lembrar	das	palavras	do	papa	nessa	manhã	e	de	se	questionar	sobre	o	homem	da	Giudiziaria.	Aqui	nada
nem	ninguém	é	o	que	parece,	dissera	o	sumo	pontífice.	Quem	sabe	se	a	frase	se	aplicaria	também	ao
inspetor?

“Uma	notícia	destas	é	um	choque”,	reconheceu	o	historiador,	desviando	o	olhar	para	a	praça	que	se
estendia	para	lá	da	janela.	“Imagino	a	reação	das	pessoas	a	esta	notícia	e	o	que	farão	perante	o...”

Ao	ouvir	isto,	o	cardeal	Barboni	voltou-se	para	ele	de	olhos	esbugalhados	e	quase	deu	um	salto	no
cadeirão.

“Não!”,	exclamou.	“Não	contem	nada	a	ninguém!	Per	favore,	não	contem	nada!”
Tomás	fez	um	gesto	a	indicar	a	Praça	de	São	Pedro,	já	vazia	de	turistas	e	ocupada	apenas	por	forças

de	segurança.
“É	tarde	de	mais,	senhor	cardeal.	A	polícia	já	está	lá	fora	em	força	e...”
“Sti	cazzi!”,	praguejou	o	inspetor	Trodela,	ainda	a	contas	com	a	nódoa	da	gabardina.
“Ainda	ninguém	sabe	nada!”
“Tenha	tento	na	língua,	inspetor!”,	repreendeu-o	o	cardeal.	“Estamos	no	Vaticano,	não	num	beco	em

Nápoles!	Faça	o	favor	de	usar	uma	linguagem	apropriada!”
O	polícia	cofiou	a	barba	rala,	que	lhe	dava	um	ar	desarranjado;	dir-se-ia	um	vagabundo.
“Peço	desculpa,	vossa	eminência.	A	minha	própria	mulher,	que	é	uma	verdadeira	santa,	já	me



repreendeu	inúmeras	vezes,	mas	esta	minha	língua	por	vezes	parece	possessa.”
“O	que	é	isso	de	ainda	ninguém	saber	nada?”,	questionou	Tomás.	“Que	quer	o	inspetor	dizer?”
O	inspetor	Trodela	colou	o	indicador	aos	lábios.
“O	sequestro	de	sua	santidade	é	um	segredo	absoluto.”
A	afirmação	surpreendeu	o	acadêmico.
“Segredo?”	Fez	um	gesto	a	indicar	a	Praça	de	São	Pedro.	“Então	e	todo	aquele	aparato	lá	fora?	Acha

que	ninguém	vai	notar	e	que	não	serão	feitas	perguntas?”
“A	informação	dada	à	imprensa	é	que	se	trata	de	um	exercício	de	segurança.	Neste	momento,	por

decisão	de	sua	eminência	e	do	primeiro-ministro	italiano,	a	notícia	do	sequestro	está	a	ser	retida.”	“por
quê?”

“O	alarme	social	seria	imenso,	em	Itália	e	no	mundo	cristão.	Há	ramificações	políticas
inimagináveis,	como	deve	calcular.”	“Quais	ramificações	políticas?”

“Cazzo!”,	praguejou	o	homem	da	Giudiziaria,	para	de	imediato	colar	a	mão	à	boca	e	atirar	um	olhar
arrependido	para	o	cardeal.	“Perdão,	vossa	eminência	reverendíssima.	Saiu-me.”

O	secretário	de	Estado	revirou	os	olhos.
“Que	o	Senhor	tenha	piedade	de	si.”
“Não	respondeu	à	minha	pergunta”,	insistiu	Tomás.	“A	que	ramificações	políticas	se	refere?”
“Ora	essa!”,	exclamou	o	polícia,	substituindo	as	suas	habituais	obscenidades	por	uma	expressão

aceitável.	“Não	lhe	parecem	evidentes?”
Tomás	não	achou	que	as	ramificações	políticas	justificassem	que	se	enganasse	o	público	daquela

maneira,	mas	preferiu	não	se	pronunciar	pois	na	verdade	não	se	tratava	da	sua	área	de	especialidade.	A
única	coisa	que	poderia	fazer	era	enunciar	o	que	considerava	serem	outras	evidências.

“Ouça,	inspetor,	é	inevitável	que	uma	coisa	destas	venha	a	saber-se”,	argumentou.	“Uma	informação
de	tamanha	magnitude	é	simplesmente	demasiado	explosiva.	Nenhum	segredo	desta	dimensão	pode	ser
contido	na	sociedade	da	informação	em	que	vivemos.	Repare,	os	polícias	conhecem	jornalistas,	os
políticos	conhecem	jornalistas...	A	todo	o	instante	alguém	irá	contactar	alguém,	a	imprensa	começará	a
fazer	perguntas,	as	redes	sociais	agitar-se-ão	e,	quando	dermos	por	ela,	a	notícia	estará	a	ser	difundida.”

“É	verdade,	mas	estou	convencido	de	que	temos	algumas	horas	antes	que	isso	aconteça.	O	Vaticano
encontra-se	cercado,	não	se	pode	entrar	nem	sair,	e	os	meus	homens	andam	a	passar	tudo	a	pente	fino.
Acho	que	numa	ou	duas	horas	há	a	possibilidade	de	encontrar	sua	santidade.”

O	cardeal	abanou	a	cabeça,	desconsolado.
“E	eu	que	precisava	tanto	de	mandar	alguém	a	minha	casa	buscar	vestes	lavadas...”
“Nada	o	impede”,	devolveu	o	polícia.	“O	seu	apartamento	é	aqui	em	baixo,	no	Palácio	Apostólico.”
“Assim	é,	mas,	da	mesma	maneira	que	sua	santità	não	vive	nos	apartamentos	papais	e	sim	na	Casa

Santa	Marta,	eu	também	não	vivo	aqui	no	apartamento	do	secretário	de	Estado.”
“Se	a	questão	é	ir	à	Casa	Santa	Marta,	não	há	problema.	A	circulação	dentro	do	Vaticano	é	permitida.

Mesmo	que	não	fosse,	e	sendo	vossa	eminência	neste	momento	a	autoridade	máxima	da	Santa	Sé,
ninguém	o	impediria	de	ir	onde	desejasse,	como	é	evidente.”

“Acontece	que	não	vivo	na	Santa	Sé,	mas	num	apartamento	privado	em	Roma.”	Fez	um	gesto	a
indicar	as	suas	vestes	púrpura.	“Por	causa	dos	odores	no	banheiro	da	biblioteca	privada,	fiquei	com	os
meus	trajes	de	cardeal	impregnados	deste	cheiro	infeto.

Precisava	de	tomar	banho	e	mudar	de	vestes,	mas	o	problema	é	que	só	tenho	mudas	limpas	em	casa.”
“Quanto	a	isso	não	há	problema,	vossa	eminência.	Posso	mandar	um	dos	meus	homens	ir	lá	buscar	os

trajes.	Qual	é	a	morada?”	“É	o	número	dois	da	via	Carducci.	Se	tivesse	essa	amabilidade,	ispettore,
agradecia-lhe.	Vou	telefonar	ao	padre	Matteo,	que	está	lá	em	casa,	para	entregar	as	vestes	ao	polícia	que
aparecer.”

Tomás	impacientou-se.	O	assunto	tinha	importância	para	o	cardeal,	mas	não	era	prioritário	naquele



momento	e	circunstâncias.
“Vigiar	o	Vaticano	não	chega,	inspetor.	Quem	lhe	garante	que	o	papa	não	foi	levado	para	qualquer

esconderijo	em	Roma	ou	até	em	qualquer	outro	ponto	do	país?”
“É	o	mais	provável”,	concordou	o	inspetor	Trodela.	“E	por	isso	que	andamos	a	vistoriar	Roma	de

alto	a	baixo.	Aeroportos,	estações	de	comboio,	estradas	e	portos...
encontra-se	tudo	controlado.	Muitas	pessoas	estão	a	ser	interrogadas,	os	nossos	homens	visionam

neste	momento	as	gravações	dos	vídeos	de	vigilância,	foi	montada	uma	grande	operação	de	interceptação
de	chamadas	telefônicas	e	e-mails...	andamos	a	mover	céu	e	terra.

Considerando	os	vastos	meios	que	pusemos	no	terreno,	é	perfeitamente	possível	que	encontremos	sua
santidade	muito	em	breve.”

A	dimensão	da	operação	montada	pela	polícia	italiana	e	a	confiança	do	comissário	pareceram
tranquilizar	toda	a	gente.	Apenas	Tomás	manteve	o	ceticismo.

“E	se	não	o	encontrarem?”
“Encontraremos,	asseguro-lhe.”
“Pois,	mas...	e	se	não	encontrarem?”
A	insistência	provocou	um	certo	incômodo	no	gabinete.	Ninguém	queria	ouvir	falar	em	tal

possibilidade	e	alguns	dos	presentes	olharam	para	Tomás	como	quem	achava	que	só	levantar	a	hipótese
já	poderia	atrair	o	azar.	O	polícia	italiano	fitou-o	quase	com	esperança	de	que	retirasse	a	pergunta,	mas	a
expressão	firme	do	historiador	tornou	claro	que	era	imune	às	superstições	e	esperava	uma	resposta.

O	polícia	desviou	os	olhos	para	a	janela	do	gabinete	e,	ciente	de	que	ali	tinha	de	ter	tento	na	língua,
suspirou.

“Seria	o	fim	do	mundo.”



XXVIII

O	silêncio	pesado	que	se	instalou	no	gabinete	do	secretário	de	Estado	prolongou-se	por	alguns
segundos.	A	situação	criada	pelo	sequestro	do	papa	levou	toda	a	gente	a	considerar	um	cenário	em	que	o
chefe	da	Igreja	não	era	encontrado	e	em	que	a	notícia	do	seu	sequestro	começava	a	ser	difundida	pelos
órgãos	de	comunicação	social.	Como	reagiriam	as	pessoas,	em	Itália	e	por	todo	o	mundo	cristão?
Haveria	manifestações?	Ocorreriam	tumultos?

“Como	foi	isto	possível?”,	quis	saber	Tomás.	“Expliquem-me,	por	favor.”
O	inspetor	Trodela	fez	um	gesto	com	as	mãos,	como	se	pedisse	calma.
“Há	que	manter	a	serenidade.”
Percebendo	que	fora	mal	interpretado,	o	português	abanou	a	cabeça.
“A	minha	pergunta	não	era	um	mero	desabafo,	inspetor”,	esclareceu,	fiel	à	ideia	de	que	só	se	pode

desvendar	um	mistério	se	se	reconstituírem	os	acontecimentos	que	a	ele	conduziram.	“Gostaria	mesmo	de
saber	como	os	intrusos	entraram	aqui	dentro	e	raptaram	o	papa.”

Antes	que	o	investigador	da	Giudiziaria	respondesse,	o	cardeal	Barboni	abriu	os	braços	num	gesto	de
impotência.

“Só	o	Senhor	sabe.”
A	afirmação	surpreendeu	o	historiador.
“Desculpe,	vossa	eminência	está	a	insinuar	que	não	sabem?”	“Estamos	nas	mãos	de	Deus,	meu	filho.”
“Talvez,	mas	na	vida	há	coisas	que	não	podem	ficar	entregues	à	esfera	divina”,	observou	Tomás.	“O

que	aconteceu	exatamente?”	“Bem,	o	que	aconteceu	foi	que,	depois	da...”
“Scusi”,	interrompeu	o	inspetor	Trodela,	perturbado	com	a	forma	como	o	português	assumira	a

condução	da	conversa	perante	a	passividade	de	todos.	“Vossa	eminência,	e	com	o	devido	respeito,	não
tem	de	dar	respostas	a	um	civil.	Que	eu	saiba	o	professor	Noronha	ainda	não	é	polícia	nem	está
encarregado	da	investigação.”	O	secretário	de	Estado	trocou	um	olhar	com	Catherine,	como	se	a
consultasse,	antes	de	fitar	o	homem	da	Giudiziaria	com	uma	expressão	afável,	embora	firme.

“Já	lhe	expliquei,	ispettore,	que	sua	santidade	tinha	os	talentos	do	professor	Noronha	na	mais	elevada
conta.”

“Absolutamente”,	reforçou	a	francesa.	“Não	tenho	dúvidas	de	que	sua	santidade	desejaria	que	ele
fosse	envolvido	no	caso.”

A	vontade	implícita	do	papa,	expressa	daquela	maneira	pelo	seu	braço	direito	e	pela	sua	auditora	de
confiança,	obrigou	o	polícia	a	recuar,	embora	a	contragosto.

“Va	bene.”
Voltando-se	de	novo	para	Tomás,	o	cardeal	fez	um	gesto	para	cima,	a	indicar	o	piso	superior,	onde	se

encontravam	os	aposentos	oficiais	do	papa.
“Como	lhe	ia	dizer,	meu	filho,	quando	vocês	saíram	da	reunião	que	tivemos	esta	manhã	fiquei	na

biblioteca	com	sua	santidade	a	conversar	mais	um	pouco.	Sua	santidade	desejava	refletir	sobre	as
ameaças	que	pesam	sobre	o	seu	pontificado,	a	Igreja	e	a	humanidade.	Rezamos,	implorando	ao	Senhor
que	nos	guiasse	nesta	hora	de	incerteza,	e	depois	sua	santidade	abriu	a	alma	e	quis	confessar	os	seus
pecados.	O	momento	tornou-se	muito	emotivo,	sua	santidade	começou	a	chorar,	eu	também	chorei	e...
enfim,	de	repente	senti-me	de	tal	modo	comovido	que	fui	ao	banheiro	lavar	a	cara.	Só	que	o



compartimento	cheirava	tão	mal	que	fiquei	muito	indisposto.”	Remexeu	as	vestes	com	a	ponta	dos	dedos.
“Aquele	odor	horrível	até	me	ficou	impregnado	na	roupa	e	é	por	isso	que	preciso	de	novos	trajes.	Ora
cheire!”

O	historiador	aproximou-se	e	constatou	que	de	fato	as	vestes	cardinalícias	exalavam	um	vago	fedor	a
fezes.

“Realmente...”
“Voltei	para	a	biblioteca,	mas	vim	tão	indisposto	que	ao	sentar-	-me	quase	perdi	os	sentidos.	Sua

santidade	teve	de	ligar	aqui	ao	Ettore	para	me	socorrer.”	Virou-se	para	um	dos	dois	desconhecidos	que
se	encontravam	na	sala.	“Não	é	verdade,	Ettore?”

O	homem	quebrou	o	mutismo.
“Assim	é,	vossa	eminência”,	assentiu.	“Quando	sua	santidade	me	ligou,	fui	imediatamente	à

biblioteca	e	ajudei	vossa	eminência.”
“Conte	lá	o	que	aconteceu,	Ettore.”
“Bem,	encontrei	sua	eminência	sentado	numa	cadeira	e	com	dificuldade	em	respirar.
Desapertei-lhe	a	gola	e	sua	eminência	sentiu-se	melhor.	Quis	levá-lo	ao	posto	médico,	mas	sua

eminência	recusou	e	disse	que	era	tudo	por	causa	dos	cheiros.”	Voltou-se	para	o	cardeal.	“Se	bem	se
lembra,	vossa	eminência	disse	que	precisava	apenas	de	apanhar	ar	fresco.	Foi	por	isso	que	o	levei	a	dar
um	passeio.”

Tomás	retomou	a	condução	da	conversa	e	dirigiu-se	a	Ettore.
“Desculpe,	qual	é	a	sua	função?”
“Eu?”,	admirou-se	o	homem,	surpreendido	por	haver	alguém	no	Palácio	Apostólico	que	não	o

conhecesse.	“Sou	o	secretário	particular	de	sua	santidade.”
“Quando	retirou	o	senhor	cardeal	da	biblioteca	e	o	levou	para	dar	um	passeio	ao	ar	livre,	o	papa

ficou	sozinho?”
“Sim.	Sua	santidade	disse-me	que	cuidasse	de	sua	eminência	e	pediu-me	que	não	o	incomodassem.

Queria	ficar	a	sós	a	ler	um	relatório	da	COSEA.	Como	tinha	de	tratar	de	sua	eminência,	ao	sair	passei
pelos	aposentos	do	Giuseppe	e	dei-lhe	o	recado.”

“Giuseppe?”
O	segundo	desconhecido	afinou	a	garganta.
“Sou	eu”,	identificou-se.	“O	mordomo	de	sua	santidade.”	“Quando	Ettore	saiu	com	o	senhor	cardeal,

foi	o	Giuseppe	que	ficou	a	dar	assistência	ao	papa?”
“Sim,	de	certo	modo	fui	eu”,	disse	o	mordomo.	“Como	sua	santidade	não	queria	ser	incomodado,	fui

para	a	antecâmara	situada	à	porta	da	biblioteca	e	aguardei	que	o	santo	padre	me	chamasse	quando
precisasse.”

“Não	viu	ninguém	entrar	ou	sair?”
“Da	biblioteca?	Não.	Ninguém.”
Tomás	esfregou	o	queixo,	considerando	a	informação.
“E	quando	se	apercebeu	de	que	o	papa	tinha	desaparecido?”	“O	que	se	passou	foi	que	à	hora	do

almoço	apareceu	o	rapaz	da	cantina	com	a	refeição	para	sua	santidade.	O	rapaz	entregou-	-me	o	tabuleiro
e	eu	depositei-o	junto	à	porta	da	biblioteca,	como	costumo	fazer	quando	sua	santidade	se	encontra	em
recolhimento,	dando	apenas	um	toque	na	porta	para	lhe	anunciar	a	chegada	do	almoço.	Depois	sentei-me
na	cadeira	a	ler	o	jornal	e	abstraí-me	do	tempo.	Passada	mais	ou	menos	meia	hora,	e	vendo	que	o
tabuleiro	permanecia	no	mesmo	sítio,	voltei	a	bater	à	porta.	Como	ninguém	respondeu,	e	depois	de
insistir	várias	vezes,	fiquei	preocupado	e	entrei,	mesmo	sem	autorização	de	sua	santidade.	Foi	então
que...	que...”

Com	a	voz	embargada,	momentaneamente	incapaz	de	prosseguir	a	exposição,	o	mordomo	calou-se.
“Que...	o	quê?”



“Que	encontrei	a	biblioteca	vazia.”
“O	papa	não	estava	lá?”
Giuseppe	abanou	a	cabeça.
“Não	estava	lá	ninguém.”
“Não	o	viu	sair?”
“Não.”
“Não	poderia	ter-se	ausentado	quando	o	senhor	lia	o	jornal?	Estando	embrenhado	na	leitura,	é	muito

possível	que	não	se	tivesse	apercebido	disso.”
O	mordomo	hesitou	e	acabou	por	ser	o	inspetor	Trodela	a	responder.
“Sua	santidade	foi	raptada.”
Tomás	coçou	a	cabeça;	naquela	história	havia	decerto	alguma	coisa	a	escapar-lhe.
“Como	pode	ter	a	certeza	disso?”
“Nem	o	Giuseppe	nem	ninguém	o	viu	abandonar	a	biblioteca.”
“O	papa	pode	ter	abandonado	a	biblioteca	quando	o	Giuseppe	lia	o	jornal”,	repetiu.
“Além	disso,	como	é	que,	partindo	de	um	simples	desaparecimento,	se	infere	que	o	papa	foi

sequestrado?	Não	estaremos	a	precipitar-nos?”
“Sua	santidade	não	tem	por	hábito	abandonar	o	Palácio	Apostólico,	onde	trabalha	todas	as	manhãs,

ou	a	Casa	Santa	Marta,	onde	vive,	sem	informar	o	mordomo,	o	secretário	particular	e	outras	pessoas	da
sua	confiança.	Uma	coisa	destas	nunca	aconteceu.”

“Pois,	está	bem”,	anuiu	Tomás.	“Admitamos	que	o	papa	teve	um	comportamento	que	sai	da	rotina.
Isso	não	garante,	no	entanto,	que	tenha	sido	sequestrado,	pois	não?	Pegar	numa	situação	de
desaparecimento	momentâneo	e	saltar	daí	para	a	conclusão	de	que	houve	um	sequestro	é	um	passo...
como	direi?,	no	mínimo	arrojado.	Não	lhe	parece	que	seria	mais	prudente	verificar	melhor	os	fatos?”

O	rosto	do	inspetor	Trodela	ruborizou-se	e	ele	empertigou-se,	como	se	o	seu	profissionalismo	tivesse
sido	posto	em	causa.

“Cazzo!	Está	a	acusar-me	de	imprudência?”
“De	modo	nenhum.	Limito-me	a	constatar	que	o	fato	de	o	papa	ter	desaparecido	não	prova

necessariamente	que	tenha	sido	sequestrado.	E	preciso	mais	alguma	coisa.”
“Com	certeza	que	temos	mais	alguma	coisa!	Quem	pensa	o	senhor	que	eu	sou?”
As	sobrancelhas	do	português	arquearam-se	com	a	informação.
“Não	me	diga	que	já	receberam	um	pedido	de	resgate	ou	qualquer	coisa	do	gênero...”
“Não,	mas	temos	a	certeza	de	que	foi	de	fato	um	sequestro	pelo	simples	motivo	de	que	os

sequestradores	se	identificaram.”
“Ah?”
Como	se	quisesse	provar	a	veracidade	do	que	acabara	de	revelar,	o	polícia	virou-se	num	movimento

brusco	e	impetuoso	e	fez	um	sinal	impaciente	ao	historiador.
“Ande,	venha.”
“Aonde	me	leva?”
O	inspetor	Trodela	saiu	para	o	átrio	e	encaminhou-se	para	a	escadaria,	começando	a	galgá-la	rumo	ao

piso	que	abrigava	os	apartamentos	papais.
“Vou	mostrar	quem	sequestrou	sua	santidade.”



XXIX

Ao	chegar	ao	terceiro	andar	do	Palácio	Apostólico,	onde	tradicionalmente	se	situavam	os	aposentos
oficiais	do	sumo	pontífice,	Tomás	reconheceu	de	imediato	a	porta	para	onde	o	responsável	da
Giudiziaria	o	conduziu;	era	a	entrada	da	biblioteca	privada	do	papa,	o	sítio	onde	ainda	nessa	manhã	se
reunira	com	o	chefe	da	Igreja.	Havia	fitas	plásticas	da	polícia	a	delimitar	o	acesso	ao	local	e	dois
elementos	da	Gendarmaria	faziam	a	segurança,	o	que	indicava	que	a	área	estava	a	ser	tratada	como
cenário	de	crime,	mas	o	inspetor	Trodela	fez	sinal	de	que	poderiam	passar.

“Per	favore”,	convidou.	“Entrem.”
Juntamente	com	as	restantes	pessoas	com	quem	estivera	no	gabinete	do	secretário	de	Estado,	o

historiador	penetrou	na	biblioteca	privada	e	encontrou	o	espaço	dividido	por	fitas	da	polícia	e	ocupado
por	quatro	investigadores	forenses	com	batas	brancas.	Tudo	parecia	igual	ao	que	vira	horas	antes,	quando
da	reunião	dessa	manhã,	exceto	o	sumo	pontífice	não	se	encontrar	lá	e	o	local	ter	sido	transformado	num
campo	de	investigação	policial.	Ou	seja,	na	realidade	tudo	se	tornara	diferente.

“Onde	está	a	prova	de	que	o	papa	foi	sequestrado?”
O	policial	italiano	extraiu	de	um	saco	de	plástico	várias	luvas,	que	distribuiu	pelos	acompanhantes.
“Calcem	isto”,	ordenou.	“Não	se	esqueçam	de	que	numa	cena	de	crime	todo	o	contacto	deixa

vestígios.	Circulem	só	pelas	zonas	que	não	estão	vedadas	pelas	fitas	e	evitem	interferir	no	trabalho	dos
técnicos	forenses.	Mesmo	com	as	luvas,	procurem	não	mexer	no	que	quer	que	seja	para	não	contaminar	o
local.	Compreenderam?”

A	resposta	veio	num	murmúrio	em	coro	desafinado.
“Sim.”
Uma	vez	todos	preparados,	o	inspetor	Trodela	conduziu	Tomás	pelo	caminho	permitido	pelas	fitas

policiais	até	ao	outro	lado	da	biblioteca	e	apontou	para	o	quadro	atribuído	a	Perugino	que	se	encontrava
pregado	à	parede	entre	duas	estantes	de	livros.

“Aqui	está	ela.”
O	português	abeirou-se	do	quadro	e	estacou.
“Com	a	breca!”
Sobre	o	fresco	quinhentista	que	mostrava	Jesus	a	sair	do	túmulo	estavam	pintados	a	pincel	vários

caracteres	árabes.

“Sabe	o	que	é	isto?”
O	acadêmico	português	estreitou	as	pálpebras,	contemplando	as	implicações	da	mensagem.
“Allah	u	akbar”,	leu.	“Deus	é	grande.”
“E	o	mesmo	que	os	assaltantes	do	Palácio	das	Congregações	pintaram	sobre	o	retrato	de	sua

santidade”,	notou	ela.	“Já	reparou?”
Tomás	assentiu.
“Como	ignorar	uma	coisa	dessas?”,	confirmou.	“Quem	quer	que	tenha	sequestrado	o	papa	também	foi

pelo	visto	o	autor	do	assalto	da	semana	passada	para	levar	os	documentos	comprometedores	para	a	Santa



Sé.	Os	dois	casos	estão	evidentemente	relacionados.”
Com	uma	expressão	de	desafio	nos	olhos,	o	inspetor	Trodela	cruzou	os	braços	como	se	aguardasse

que	o	português	desse	o	braço	a	torcer.
“Ainda	tem	dúvida	de	que	sua	santidade	foi	sequestrada?”
“Considerando	este	elemento	de	prova,	não”,	admitiu	o	historiador.	“Isto	é	uma	mensagem	e	uma

assinatura.”
“Percebe	agora	por	que	lhe	disse	há	pouco	que	as	implicações	políticas	do	caso	são	tremendas?”
“Sem	dúvida.”
“São	as	profecias!”,	interveio	nesse	instante	o	cardeal	Barboni,	aproximando-se	deles	a	arfar	do

esforço	de	subir	ao	terceiro	andar.	“Não	se	lembra,	meu	filho,	do	que	sua	santidade	lhe	disse	ainda	esta
manhã?	As	profecias	de	São	Malaquias,	de	Pio	X	e	de	Fátima	prenunciam	uma	grande	desgraça	para	sua
santidade	e	para	toda	a	cristandade!	A	hora	chegou!	O	bispo	de	branco	mencionado	por	Lúcia	na	visão	de
1917	foi	imolado	no	altar	do	nosso	desconsolo!”	Benzeu-se	diante	da	imagem	do	papa	profanada	pelos
sequestradores.

“Que	a	Virgem	nos	proteja	no	tempo	de	provação	que	agora	começa	e	nos	guie	pelos	caminhos	da
salvação.”

“Tenha	calma,	vossa	eminência.”
O	secretário	de	Estado	mostrava-se	visivelmente	abalado	com	os	acontecimentos.
“Tudo	foi	profetizado”,	disse,	estremecendo.	“Os	augúrios	cumprem-se	e	Petrus	Romanus	já	não	está

entre	nós!	Não	esqueçam	as	profecias!”	Apontou	para	os	caracteres	pintados	sobre	o	quadro.	“Este
Estado	Islâmico	que	ameaçou	publicamente	sua	santidade	e	a	Santa	Sé,	estes	radicais	islâmicos	que
espalham	o	ódio	por	toda	a	parte,	esta	gente	ímpia	que	causa	desgraça	e	destruição	é	a	mão	que	executa
as	ordens	de	Satanás.	Louvado	seja	o	Senhor,	que	nos	há	de	proteger	do	mal!”

Como	o	cardeal	Barboni	se	encontrava	evidentemente	alterado,	Tomás	afastou-se	e,	sempre	com
cuidado	para	não	perturbar	o	trabalho	dos	peritos	forenses,	regressou	para	junto	do	mordomo	e	do
secretário	particular	do	papa,	que	se	encontravam	perto	da	porta	com	expressões	de	desconforto,	quase
como	se	reverenciassem	a	biblioteca	privada	e	achassem	que	entrar	ali	sem	autorização	do	sumo
pontífice	seria	profanar	o	espaço.

“Giuseppe,	foi	assim	que	encontrou	a	biblioteca	quando	aqui	entrou	depois	do	almoço?”
O	mordomo	anuiu.
“exatamente	assim,	professor.”
“E	viu	os	caracteres	no	quadro?”
“Não	de	imediato,	professor.	Como	fiquei	muito	espantado,	fui	chamar	o	Ettore,	que	entretanto	tinha

regressado	do	passeio	com	sua	eminência,	para	saber	onde	fora	sua	santidade.	O	Ettore	mostrou-se	muito
surpreendido	com	a	minha	revelação	de	que	a	biblioteca	estava	deserta	e	veio	aqui	comigo.	Foi	então
que	vimos	aquela	algaraviada	pintada	sobre	o	quadro	e	percebemos	que	algo	de	grave	se	passara.”

“Não	notaram	mais	nada	de	estranho?”
Tanto	Ettore	como	Giuseppe	abanaram	a	cabeça.
“Não,	professor.	Chamamos	de	imediato	os	gendarmes	e,	quando	o	oficial	viu	os	caracteres	árabes,

avisou	sua	eminência	e	deu	de	imediato	o	alerta.	Em	dez	minutos	o	Vaticano	foi	evacuado	e	todo	o
perímetro	começou	a	ser	revistado.”

Tomás	voltou-se	para	o	homem	da	Giudiziaria	e	indicou	os	técnicos	forenses.
“Os	peritos	encontraram	alguma	coisa?”
O	inspetor	remeteu	a	pergunta	para	o	chefe	da	equipe	forense,	um	homem	chamado	Sandro,	de	cabelo

ralo	e	bigode	com	um	certo	aspecto	de	amanuense	de	bata.
“Já	foram	recolhidos	cabelos	e	encontradas	muitas	impressões	digitais,	ispettore,	mas	suspeito	que	se

trata	de	indícios	deixados	por	sua	santidade	e	pelos	seus	sucessivos	convidados.	Isto	será	tudo	levado



para	o	laboratório	policial	para	verificação,	até	porque	os	cabelos	vão	permitir	extrair	o	DNA.”
“Ah,	benissimo.”
Sandro	mostrou	um	pequeno	plástico	selado	com	fios	brancos	no	interior.
“Encontramos	no	entanto	estas	fibras	que	me	parecem	relacionadas	com	o	sequestro	de	sua

santidade.”
“O	que	é	isso?”
“São	fios	de	algodão.	Já	procedi	a	uma	análise	preliminar	e	os	resultados	sugerem	que	estão

embebidos	de	uma	solução	química.”
“Que	solução	química?”
O	chefe	da	equipe	forense	da	Giudiziaria	hesitou,	como	se	ponderasse	se	deveria	mesmo	revelar	o

que	pensava.	A	experiência	aconselhava-o	a	ser	prudente,	pois	não	esquecera	o	caso	do	seu	antecessor,
que	se	envolvera	em	problemas	por	ter	avançado	com	um	diagnóstico	que	viera	a	revelar-se	errado.	Não
que	duvidasse	dos	testes	preliminares	a	que	procedera;	com	toda	a	probabilidade	eram	exatos,	mas	o	fato
é	que	não	davam	a	certeza	absoluta	e	isso	aconselhava-o	a	não	se	precipitar.

“Sabe,	ispettore,	primeiro	tenho	de	levar	as	amostras	para	o	laboratório	da	polícia	e	concluir	as
análises	respeitando	o	protocolo	adequado.	Só	depois	de	levar	a	cabo	todos	os	testes	poderei	dizer	o
que...”

“Cazzo,	poupe-me	a	isso!”,	praguejou	o	inspetor	Trodela,	impacientando-se.	“Não	posso	ficar	dois
ou	três	dias	à	espera	dos	resultados	do	laboratório.	Não	sei	se	já	percebeu,	mas	estamos	numa	corrida
contra	o	tempo	para	encontrar	sua	santità	e	se	souber	alguma	coisa	que	possa	ser	pertinente	para	a
investigação	faça	o	favor	de	a	comunicar	de	imediato,	mesmo	que	seja	necessária	uma	confirmação
laboratorial	ulterior.	Acabe	lá	com	a	treta,	deixe-se	de	rodeios	e	diga-me	que	solução	química	é	essa	que
encontrou	nesses	fios!”

Engolindo	em	seco,	Sandro	percebeu	que	teria	mesmo	de	abrir	o	jogo.	Depois	de	espreitar	por	uma
última	vez	os	fios	de	algodão	guardados	no	plástico	selado,	quase	como	se	tivesse	a	esperança	de	assim
conseguir	a	confirmação	final	que	lhe	faltava,	revelou	o	resultado	dos	testes	preliminares.

“Clorofórmio.”



XXX

Logo	que	o	chefe	da	equipe	forense	foi	dispensado	e	regressou	ao	seu	trabalho,	o	inspetor	Trodela
trocou	com	Tomás	um	olhar	conhecedor,	como	se	a	informação	que	acabavam	de	receber	explicasse	tudo;
no	fim	de	contas,	quem	ignorava	o	significado	do	uso	de	clorofórmio?

“Ouviu	isto?”
“Claro	que	sim”,	confirmou	o	português,	afagando	pensativamente	o	queixo.	“A	presença	de

clorofórmio,	se	se	confirmar,	dá-nos	indicações	sobre	o	método	usado	no	sequestro.”
“Foi	decerto	devido	à	ação	do	clorofórmio	que	sua	santidade	não	pôde	pedir	ajuda.
Ficou	inconsciente.”
O	historiador	voltou	a	estudar	o	espaço	e	recorreu	aos	dados	disponíveis	para	tentar	reconstituir	a

cena.	pelo	visto	alguém	atacara	o	papa	com	clorofórmio.	Mas	como	entrara	o	sequestrador	na	biblioteca
e	saíra	de	lá	sem	que	o	vissem,	e	ainda	por	cima	a	carregar	o	chefe	da	Igreja	inconsciente?	Esse	era	o
primeiro	mistério	que	teria	de	resolver.

Ao	passar	os	olhos	analíticos	pela	divisão	reparou	que	ao	fundo	havia	uma	outra	porta	de	que	até
então	não	se	tinha	apercebido.

Espicaçado	pela	curiosidade,	ziguezagueou	entre	as	fitas	da	polícia	que	delimitavam	os	espaços	no
interior	da	biblioteca	privada	e	encaminhou-se	para	ali.

“O	que	é	isto?”
“É	o	banheiro”,	explicou	o	inspetor	Trodela,	que	ficara	atrás.	“Dá	apoio	à	biblioteca.”
Tomás	abriu	a	porta	e	deparou-se	com	um	espaço	exíguo.	Cheirava	vagamente	a	fezes,	pelo	que

contraiu	o	rosto	numa	careta	de	repulsa.
“Já	inspecionaram	este	espaço?”
“Claro	que	sim.”
“Encontraram	algumas	impressões	digitais	diferentes?	E	que	o	quarto	cie	banho	só	devia	ser

frequentado	pelo	papa...”
O	homem	da	Giudiziaria	revirou	os	olhos,	enfadado	por	ter	de	explicar	o	óbvio	a	um	amador.
“Os	nossos	peritos	forenses	ainda	não	chegaram	aí,	como	deve	calcular”,	indicou.
“Estão	para	já	concentrados	na	principal	cena	do	crime,	a	biblioteca.”
Apesar	de	não	ser	muito	forte,	o	cheiro	a	fezes	era	incomodativo	e	Tomás	não	se	impediu	de	pensar

que	os	investigadores	estariam	também	à	espera	que	o	fedor	passasse	para	virarem	as	suas	atenções	para
ali.

Havia	uma	janelinha	no	banheiro,	na	parede	atrás	do	vaso,	pelo	que	deu	três	passos	para	espreitar
por	lá.	Tal	como	as	da	biblioteca	privada,	a	pequena	janela	dava	para	a	Praça	de	São	Pedro.	Abriu-a
para	deixar	o	ar	renovar-se	e	voltou	à	porta.

Uns	pequenos	estalidos	por	baixo	dos	sapatos	despertaram-lhe	a	atenção.	Olhou	para	o	chão	e	notou
que	havia	poeira	e	pedrinhas	espalhadas	sobre	o	piso.	Intrigado,	baixou-se	e	estudou	as	pedrinhas.

“inspetor?”
“Sim?”
“Pode	vir	aqui,	por	favor?”
O	inspetor	Trodela	apareceu	à	porta	e	também	ele	esboçou	uma	careta	de	nojo	por	causa	do	mau



cheiro.
“Puf!”,	soprou.	“Ainda	este	pivete?”
Tomás	fixou	uma	amostra	de	poeira	e	areias	grossas	na	ponta	dos	dedos	e	mostrou-as	ao	polícia.
“Está	a	ver	isto?”
O	homem	da	Giudiziaria	pôs	os	óculos	de	ver	ao	perto	e	estudou	a	amostra.	Pela	expressão	que	se	foi

formando	na	sua	cara	tornou-se	claro	que	ficara	igualmente	intrigado.
Como	se	quisesse	uma	confirmação,	baixou-se	e	passou	a	mão	pelo	piso	do	banheiro,	recolhendo

mais	amostras	que	também	analisou.
“Sandro?”,	chamou	por	sua	vez,	sem	desviar	os	olhos	daqueles	vestígios.	“Anda	cá.”
O	chefe	da	equipe	forense	espreitou	pela	porta.
“Chamou,	ispettore?”
O	inspetor	Trodela	mostrou-lhe	a	poeira	e	as	pedrinhas.
“O	que	achas	disto?”
Bastou	uma	olhadela	aos	vestígios	para	Sandro,	com	toda	a	sua	experiência	naquele	tipo	de	trabalhos,

os	identificar.
“É	poeira	de	tijolo”,	indicou.	“Encontra-se	muito	nas	obras.”
A	resposta	levou	o	homem	da	Giudiziaria	a	trocar	um	olhar	de	perplexidade	com	Tomás.	Que

quereria	aquilo	dizer?	Reagindo,	o	historiador	meteu	a	cabeça	pela	porta	e	espreitou	para	o
compartimento	vizinho.

“Ettore!”,	chamou.	“Houve	recentemente	algumas	obras	aqui	no	banheiro?”
“Obras?”,	admirou-se	o	secretário	particular	do	papa,	que	permanecia	timidamente	junto	à	entrada	da

biblioteca	privada.	“Sim,	professor.	Sua	santidade	queixou-se	de	problemas	com	as	canalizações	e
tivemos	de	fato	de	chamar	alguém.”

“Que	tipo	de	problemas?”
“Ah,	isso	não	sei.”
“Há	quanto	tempo?”
“Na	semana	passada,	professor.”
O	historiador	massajou	a	cabeça,	tentando	encaixar	as	respostas	no	que	via.
“E	ao	longo	desta	semana	não	houve	uma	alma	caridosa	que	tivesse	vindo	aqui	limpar	o	banheiro?”
O	secretário	particular	lançou	um	olhar	surpreendido	para	o	mordomo,	como	se	não	percebesse	onde

queria	o	português	chegar.
“O	banheiro	da	biblioteca	é	limpo	duas	vezes	por	dia,	professor.	Por	que	pergunta?”
Sem	se	dar	ao	trabalho	de	responder,	tal	era	a	sua	concentração	na	tarefa	em	mãos,	Tomás	massajou

de	novo	as	têmporas.	Se	o	cubículo	era	limpo	duas	vezes	por	dia,	como	se	explicava	que	o	entulho
deixado	pelos	canalizadores	na	semana	anterior	ainda	ali	estivesse?

Voltou	mais	uma	vez	a	atenção	para	o	chão	e	tentou	perceber	em	que	sítio	o	pó	de	tijolo	se	encontrava
mais	concentrado.	Depois	de	percorrer	todo	o	piso	do	pequeno	compartimento,	constatou	que	a	poeira	e
as	pedrinhas	eram	mais	espessas	em	volta	do	vaso.	Refletiu	sobre	o	assunto	e,	talvez	por	associação	de
ideias,	lembrou-se	de	um	pormenor	que	desde	o	início	o	perturbava,	mas	que	acabara	por	negligenciar.

“Que	estranho...”
O	inspetor	Trodela	acercou-se	dele.
“Passa-se	alguma	coisa,	professor?”
Tomás	voltou-se	para	o	polícia,	decidido	a	tirar	o	assunto	a	limpo.
“Há	alguma	coisa	errada	com	este	fedor”,	observou.	“Já	o	senhor	cardeal	tinha	mencionado	o	mau

cheiro,	e	até	disse	que	foi	ele	que	lhe	provocou	mal-estar	e	que	se	impregnou	nas	suas	vestes.	E	quando
há	momentos	entrei	aqui	e	o	chamei	o	senhor	apareceu	e	ficou	admirado.	Se	bem	me	lembro,	até
perguntou:	ainda	este	pivete?	Quando	disse	ainda,	isso	quer	dizer	que	já	aqui	tinha	estado?”



“Com	certeza.	Logo	que	cheguei	ao	local	do	crime,	há	coisa	de	meia	hora,	inspecionei	a	biblioteca
privada,	e	como	é	evidente	também	meti	o	nariz	no	banheiro	anexo.	O	cheirinho	já	estava	aqui.”

“Não	acha	anormal	que	ao	fim	de	tanto	tempo	o	cheiro	ainda	não	se	tenha	dissipado?	No	fim	de
contas	este	banheiro	já	cheira	mal	desde	que	o	senhor	cardeal	se	sentiu	indisposto...”

O	inspetor	Trodela	endireitou-se,	desconcertado	com	a	observação	e	quase	a	se	recriminando	por
uma	coisa	assim	não	lhe	ter	ocorrido	no	devido	tempo.

“Pois...	realmente	é	estranho.”
Com	os	dois	policiais	ao	lado,	Tomás	estudou	melhor	o	vaso,	e	sobretudo	o	ponto	de	ligação	do	vaso

ao	piso.	Acocorou-se	para	ver	melhor	e	apercebeu-se	de	que	uma	racha	contornava	o	piso	em	redor	da
base	do	vaso.	Isso	só	podia	significar	que	havia	uma	frincha	na	zona	em	volta	das	canalizações	dos
esgotos.	O	fedor	estava	explicado.	Não	se	tratava	afinal	do	cheiro	de	fezes	de	alguém	que	tivesse	usado
recentemente	o	banheiro,	mas	simplesmente	do	odor	nauseabundo	dos	esgotos	que	se	libertava	pelo	ar
devido	ao	simples	fato	de	o	piso	em	redor	do	vaso	não	se	encontrar	hermeticamente	fechado.	pelo	visto
os	canalizadores	que	ali	haviam	estado	na	semana	anterior	não	tinham	feito	bem	o	trabalho.

O	mais	bizarro,	no	entanto,	é	que	a	sujeira	que	os	homens	deixaram	permanecera	no	local	apesar	de	o
banheiro	ser	limpo	duas	vezes	por	dia.	Como	era	uma	coisa	daquelas	possível?	Poderiam	os	empregados
de	limpeza	da	Santa	Sé	ser	assim	tão	incapazes?	A	não	ser	que...	a	não	ser	que...

Só	havia	uma	explicação,	percebeu	de	repente.
“Esta	sujeira	é	recente!”
O	inspetor	Trodela	julgou	ter	ouvido	mal.
“Perdão?”
Tomando	consciência	de	que	acabara	de	fazer	uma	descoberta	importante,	Tomás	pegou	o	vaso	e

tentou	sacudi-lo.	Para	estupefação	de	todos,	o	vaso	se	mexeu	com	facilidade	inesperada.	Com	o	coração
aos	saltos,	o	português	compreendeu	que	acertara	em	cheio.	A	sacudida	confirmava	que	o	vaso	estava
solto.

O	português	fez	um	sinal	para	trás.
“Afastem-se!”
O	investigador	e	o	perito	forense	da	Giudiziaria	recuaram	um	passo,	dando-lhe	assim	espaço	para	se

mexer	à	vontade.	Tomás	pôs-se	em	pé	e	empurrou	com	força	para	a	esquerda.	Com	a	mesma	facilidade
com	que	antes	sacudira,	o	vaso	voltou	a	se	deslocar	e	virou	até	ficar	encostado	à	parede,	levantando	a
parte	do	piso	onde	se	desenhava	a	rachadura.

O	historiador	olhou	para	baixo	e	descobriu	um	grande	buraco	no	lugar	previamente	ocupado	pela
base	do	vaso;	tinha	uns	quatro	palmos	de	largura.	O	furo	deveria	ser	ocupado	pelos	tubos	que	faziam	a
ligação	aos	esgotos,	mas	a	verdade	é	que	as	canalizações	tinham	desaparecido	e	no	seu	lugar	abria-se	o
que	parecia	um	túnel,	evidentemente	alargado	em	redor	do	espaço	onde	antes	estavam	os	tubos	dos
esgotos.

Os	três	homens	ficaram	um	longo	momento	boquiabertos	e	imobilizados	a	olhar	para	o	buraco,	como
se	vissem	e	não	acreditassem.	Por	fim	entreolharam-se	e	o	inspetor	formulou	a	conclusão	a	que	todos
também	já	tinham	chegado.

“Porca	madonna!	Foi	por	aqui	que	o	levaram!”
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O	cheiro	mostrava-se	realmente	nauseabundo	e	Tomás	fez	um	esforço	para	o	ignorar.
Percebeu	que	devia	ter	coberto	o	rosto	com	um	lenço	que	o	protegesse	do	fedor,	mas	era	tarde	de

mais	para	arrependimentos;	além	disso,	tentou	convencer-se,	talvez	daí	a	algum	tempo	se	habituasse	e
não	se	sentisse	tão	incomodado.

“Isso	vai,	professor?”
A	pergunta,	lançada	lá	de	cima	pelo	inspetor	Trodela,	obrigou	o	historiador	a	levantar	a	cabeça	e

contemplar	o	círculo	de	luz	de	onde	viera	e	diante	do	qual	se	recortava	o	perfil	escuro	da	cabeça
inquisitiva	do	investigador	da	Giudiziaria.

“Até	agora	não	há	problemas”,	disse,	evitando	referir-se	à	questão	do	cheirete	para	não	enunciar	o
óbvio.	“Espero	é	que	a	corda	não	se	parta...”

“Fique	descansado,	os	meus	homens	sabem	o	que	fazem”,	tranquilizou-o	o	italiano.
“Logo	que	chegue	lá	a	baixo	começo	eu	a	descer.”
A	corda	pela	qual	Tomás	deslizava	fora	montada	no	banheiro	que	dava	apoio	à	biblioteca	privada

dos	apartamentos	papais,	no	terceiro	andar	do	Palácio	Apostólico,	e	serpenteava	pelo	buraco	que	haviam
descoberto	embaixo	do	vaso.	Um	carabiniere	desembaraçado	fora	o	primeiro	a	baixar	pela	corda	e	o
acadêmico	fizera	questão	de	ser	o	homem	seguinte.	Em	bom	rigor	deveria	ter	sido	dos	últimos	pois	não
fazia	parte	de	nenhuma	força	policial,	mas	a	confiança	que	o	Vaticano	depositava	nele	e	o	seu
voluntarismo,	e	talvez	sobretudo	a	falta	de	vontade	dos	polícias	de	se	enfiarem	por	aquela	abertura
fedorenta,	levara	os	restantes	elementos	da	Giudiziaria	a	cederem-lhe	o	lugar	sem	hesitações.	Se	o
português	mostrava	tanto	empenho	em	meter-se	num	buraco	que	tresandava	a	fezes,	raciocinaram,	por	que
não	haveriam	de	lhe	fazer	a	vontade?

As	costas	de	Tomás	rasparam	nas	paredes	ásperas	do	túnel	e	doeram-lhe.
“Aaahg...”
O	gemido	preocupou	lá	em	cima	o	inspetor	Trodela,	cuja	voz	ecoou	prontamente	pelo	túnel.
“Cazzo,	aconteceu	alguma	coisa?”
Segurando	a	corda	com	a	mão	esquerda,	o	historiador	inspecionou	com	a	outra	a	parte	dorida;	havia

sido	maior	a	dor	do	que	o	dano.	O	mais	que	sofrera	fora	um	raspão.
“Não,	nada”,	devolveu.	“Este	maldito	poço	tem	umas	paredes	tramadas!”
Para	evitar	novos	impactos	desagradáveis,	abrandou	o	ritmo	de	descida	pela	corda;	assim	não	se

magoaria	de	novo	se	voltasse	a	raspar	com	a	pele	naquelas	paredes.	Não	que	devesse	preocupar-se
muito,	pois	o	túnel	apenas	era	estreito	no	buraco	aberto	por	baixo	do	vaso.	Todo	o	resto	do	caminho	para
baixo	aproveitava	espaços	vazios	na	estrutura	do	Palácio	Apostólico,	o	que	evidentemente	facilitara	o
trabalho	dos	sequestradores.

“Attenzione!”,	disse	de	repente	uma	voz	por	baixo	dele.	“Prepare-se	para	o	impacto.”
Quase	simultaneamente,	Tomás	sentiu	os	pés	embaterem	no	solo	e	rolou	pelo	chão	para	amortecer	a

queda.	Chegara	ao	fundo	do	túnel.	Ainda	no	chão,	levantou	os	olhos	e	sentiu-se	encandeado	por	uma	luz
forte.

“Afaste	isso	para	lá!”
A	luz	desviou-se	prontamente.



“Scusate,	professor”,	desculpou-se	o	homem	que	lhe	apontara	a	lanterna.	“Queria	apenas	certificar-
me	de	que	estava	bem.”

Era	o	jovem	polícia	que	descera	primeiro.	Tomás	ergueu-se	e	deu	palmadas	sucessivas	na	roupa,
sacudindo	o	pó	que	apanhara	ao	longo	do	túnel	e	quando	rolara	pelo	chão.

“Então?	Descobriu	alguma	coisa?”
“Não,	professor.	As	minhas	ordens	são	garantir	a	segurança	da	corda,	por	isso	não	pude	explorar	o

subterrâneo.”	Apontou	a	lanterna	para	o	historiador,	inspecionando-lhe	as	costas.	“O	professor	está
bem?”

Tomás	cheirou	a	roupa;	a	descida	impregnara-o	dos	odores	dos	esgotos.
“Não	se	preocupe	comigo.”
Sem	perder	mais	tempo,	o	carabiniere	virou-se	e	regressou	para	junto	da	ponta	da	corda	pela	qual

haviam	descido.	Rodeou	a	boca	com	as	mãos,	como	se	formasse	um	megafone,	e	gritou	para	cima.
“Ispettore!”,	chamou.	“Pode	descer!”
Percebendo	que	o	carabiniere	ia	permanecer	nos	minutos	seguintes	ocupado	a	receber	os	restantes

elementos	da	Giudiziaria,	o	historiador	decidiu	começar	a	explorar	o	subterrâneo	onde	haviam
desembocado.	Sabia	que	não	poderia	tocar	em	nada,	pois	tratava-se	ainda	de	uma	cena	de	crime
reservada	aos	especialistas	forenses	e	que	não	podia	contaminar,	mas	nada	o	impedia	de	deitar	uma
espreitadela	pelo	espaço	para	ver	se	descobria	alguma	coisa.

Ligou	uma	pequena	lanterna	e	voltou-se	para	o	carabiniere.
“Vou	explorar	este	buraco.”
O	polícia	atirou-lhe	um	olhar	preocupado.
“Não	é	melhor	esperar	um	pouco,	professor?”
Tomás	acenou	em	despedida.
“Volto	já.”
“Tenha	cuidado.”
Ignorando	a	advertência	do	polícia,	virou	o	foco	para	o	espaço	em	redor	e	a	luz	incidiu	nas	paredes

do	subterrâneo.	Para	sua	surpresa,	a	superfície	das	paredes	era	lisa.	Isso	queria	dizer	evidentemente	que
o	subterrâneo	não	fora	aberto	pelos	sequestradores,	mas	se	tratava	de	uma	câmara	que	já	existia.	Os
homens	que	haviam	sequestrado	o	papa	pelo	visto	tinham-se	limitado	a	explorar	uma	estrutura	que
alguém	construíra	no	passado.

Aproximou	a	mão	da	parede	da	câmara	e	sentiu-lhe	a	textura;	era	cimento.	Sabia	que	o	cimento	já	era
usado	na	Roma	antiga,	mas	o	daquelas	paredes	pareceu-lhe	mais	recente.

Deveria	ser	a	tal	rede	de	túneis	aberta	durante	a	Segunda	Guerra	Mundial	para	em	caso	de
necessidade	facilitar	a	fuga	do	papa	e	dos	judeus	que	o	Vaticano	abrigara	entre	as	suas	muralhas.

Voltou	a	luz	da	lanterna	para	os	lados	e	procurou	uma	saída.	O	foco	mostrou	que,	como	seria	de
esperar,	havia	de	fato	uma	passagem	num	dos	lados	da	câmara.

“Hmm...”,	murmurou.	“Foi	por	ali	que	fugiram...”
Meteu	pela	passagem,	um	túnel	como	o	que	vira	nessa	manhã	na	cave	do	Palácio	das	Congregações,	e

avançou.	Todo	o	espaço	tinha	aspecto	de	não	ser	usado	havia	muito	tempo,	exceto	ocasionalmente,	como
pelo	visto	sucedera	para	o	sequestro	do	papa.	O	ar	era	quente	e	de	certo	modo	pesado.	Se	permanecesse
ali	muito	tempo,	pensou,	poderia	ficar	com	dor	de	cabeça.	O	foco	da	lanterna	saltitava	diante	dele,
abrindo	o	caminho	que	trilhava,	e	ao	fim	do	que	lhe	pareceu	uma	centena	de	metros	deparou-se	com	uma
estrutura	metálica	gradeada.

Um	portão.
Tratava-se	certamente	da	vedação	de	que	Catherine	lhe	havia	falado	quando	lhe	mostrara	os

corredores	subterrâneos	do	Vaticano.	Ela	dissera-lhe	que	a	passagem	para	o	Palácio	Apostólico	fora
vedada,	e	ali	estava	a	prova.	Só	que,	como	era	bom	de	ver,	a	tal	vedação	não	travara	os	sequestradores.



Estacou	diante	do	portão	e,	embora	com	cuidado	para	não	lhe	tocar,	estudou-o	de	uma	ponta	à	outra.
Não	havia	buracos	nem	partes	danificadas.	Isso	surpreendeu-o,	pois	esperava	detetar	falhas	ou	aberturas
por	onde	o	comando	islâmico	se	pudesse	ter	esgueirado.	Aproximou-se	da	fechadura	e	fez	a	luz	da
lanterna	incidir	nela.	O	mecanismo	pareceu-lhe	igualmente	intacto.	A	constatação	deixou-o	ainda	mais
perplexo	e	pô-lo	a	pensar	em	voz	alta.

“Como	diabo	passaram	os	tipos	por	aqui?”
Fez	buscas	em	redor	do	portão,	mas	não	encontrou	nada.	Não	havia	passagem	nenhuma.	O	assunto

estava	para	além	da	sua	capacidade	de	compreensão,	pelo	que	teria	de	o	deixar	entregue	aos	técnicos	da
Giudiziaria	e	aos	peritos	forenses.

Sentindo-se	frustrado,	deu	meia	volta	e	iniciou	o	percurso	de	regresso.	Caminhava	ensimesmado	no
problema,	não	vendo	solução	mas	sabendo	que	ela	teria	de	existir.	A	forma	como	os	sequestradores
haviam	levado	a	cabo	a	sua	ação,	intuía,	revelar-lhe-ia	muita	coisa.	Talvez	pudesse	até	conduzi-lo	ao
próprio	papa.	O	que	lhe	estaria	ali	a	falhar?

Considerou	que	teria	de	reequacionar	tudo	o	que	sabia	e	testar	várias	hipóteses	que	permitissem
encaixar	todos	os	dados	que	recolhera,	tanto	os	dessa	manhã	no	Palácio	das	Congregações	como	os	dessa
tarde	ali	no	Palácio	Apostólico.	A	solução	encontrava-se	algures	no	meio	de	toda	aquela	informação.

Um	clarão	ao	fundo	do	túnel,	vindo	da	zona	da	câmara	onde	o	carabiniere	se	encontrava,	arrancou-o
aos	seus	pensamentos.

“Cazzo	di	merda!”,	praguejou	uma	voz	familiar	que	o	túnel	tornava	cavernosa.
“Professor?	É	o	senhor?”
Tratava-se	do	inspetor	Trodela;	pelo	visto	já	descera	e	andava	à	procura	dele.
“Sim,	sou	eu.”
“Descobriu	alguma	coisa?”
Tomás	fez	um	gesto	a	indicar	o	túnel	onde	se	encontravam.
“Isto	são	pelo	visto	as	passagens	subterrâneas	construídas	durante	a	guerra	para	permitir	ao	papa	e

aos	judeus	escaparem	dos	nazistas”,	disse.	“Os	sequestradores	utilizaram-nas	para	entrar	e	sair	às
escondidas.”

“Che	cazzo!”,	praguejou	o	investigador	da	Giudiziaria.	“Esses	tipos	são	fortes!	O	aproveitamento
desta	rede	é	uma	jogada	das	antigas!	Para	onde	é	que	os	brutti	figli	di	puttana	bastardi	terão	fugido?”

“Se	quer	que	lhe	diga,	não	sei.	A	passagem	está	barrada	por	um	portão	que	se	encontra	intacto.”
“Devem	ter	forçado	a	fechadura...”
“É	justamente	o	que	penso,	mas	o	problema	é	que	não	há	sinais	de	que	tenham	tocado	nela.	Os	peritos

têm	de	a	analisar.”
Guiados	pela	luz	das	lanternas	um	do	outro,	os	dois	homens	encontraram-se	a	meio	caminho	e

estacaram.	O	aspecto	do	inspetor	tornara-se	ainda	mais	desmazelado	depois	da	descida	pelo	túnel;	tinha
a	gabardina	amarfanhada	e	manchada	com	mais	nódoas,	estas	agora	malcheirosas.

“Os	meus	técnicos	já	vão	verificar	o	interior	do	mecanismo”,	disse	o	polícia	italiano,	indiferente	ao
seu	ar	de	mendigo	pestilento.	“Veremos	se	a	fechadura	foi	ou	não	forçada.”

“Sim,	convém	verificar	isso.”
O	inspetor	Trodela	virou	a	lanterna	para	as	paredes	e	depois	para	o	setor	de	onde	o	historiador	viera.
“O	problema	é	que	estes	túneis	conduzem	a	vários	pontos	diferentes	da	cidade	de	Roma.	Como	os

figli	di	troia	passaram	por	aqui	e	o	sequestro	ocorreu	há	várias	horas,	é	evidente	que	sua	santidade	está
agora	bem	longe,	provavelmente	fora	da	cidade.”

“Isso	é	certo”,	concordou	Tomás.	“Ouça,	inspetor,	já	pediu	que	verificassem	qual	foi	a	empresa	que
veio	arranjar	as	canalizações	do	banheiro?”

“Os	meus	homens	estão	a	tratar	disso	e	daqui	a	pouco	teremos	a	resposta.”	Abanou	a	cabeça.
“Nessuno	mi	unfungulo!”,	praguejou,	dizendo	em	linguagem	desbragada	de	rua	que	a	ele	ninguém	o



enganava.	“Cheira-me	que	estamos	no	caminho	certo.”
“E	a	mim	cheira-me	mal.”
Tomás	retomou	a	marcha,	encaminhando-se	para	a	câmara	e	deixando	o	inspetor	Trodela	plantado	no

mesmo	lugar,	sem	saber	se	deveria	segui-lo	ou	se	seria	melhor	verificar	primeiro	o	portão	que	vedava	a
passagem	do	túnel.

“Onde	vai?”
O	português	voltara	a	embrenhar-se	nos	seus	pensamentos	e,	um	após	outro,	ia	considerando	cada	um

dos	cenários	que	se	formavam	na	sua	cabeça,	descartando	uns	e	validando	outros.	Tinha	a	convicção
absoluta	de	que	as	duas	operações,	a	do	Palácio	das	Congregações	na	semana	anterior	e	a	do	Palácio
Apostólico	uma	hora	antes,	estavam	intimamente	relacionadas.	O	comando	islâmico	que	atuara	num
entrara	também	no	outro,	pelo	que	as	próprias	motivações	teriam	de	ser	as	mesmas.

Lembrou-se	mais	uma	vez	das	palavras	do	papa,	que	nesse	momento	lhe	soavam	como	um	mau
augúrio.	Nada	nem	ninguém	era	o	que	parecia.	Até	que	ponto	seria	isso	verdade	naquele	caso?

“Professor!”,	insistiu	atrás	dele	o	inspetor	Trodela	num	tom	exasperado.	“Para	onde	vai?”
No	meio	das	suas	cogitações,	Tomás	escutou	uma	espécie	de	eco	longínquo,	como	se	as	palavras	do

polícia	lhe	tivessem	chegado	ao	retardador.	Tomando	enfim	consciência	de	que	fora	interpelado,
imobilizou-se	e	virou-se	para	trás.

“Vou	tomar	banho”,	disse.	“Cheiro	a	esgotos.	E	o	senhor	devia	fazer	o	mesmo,	não	está	apresentável.”
O	comissário	da	Giudiziaria	riu-se.
“E	o	que	me	diz	a	minha	mulher	todos	os	dias.”
O	português	fez	tenções	de	se	voltar	e	retomar	o	caminho	de	regresso,	mas	hesitou.
Tinha	a	cabeça	em	ebulição	e	as	ideias	a	fervilharem-lhe	e	a	formarem-se	em	catadupa,	como	um

jogador	diante	de	uma	infinidade	de	peças	de	puzzle	a	tentar	imaginar	a	imagem	de	conjunto	para
encaixar	cada	uma	delas	num	quadro	gigantesco	que	fizesse	sentido.

Esfregou	o	queixo	com	a	ponta	dos	dedos,	considerando	uma	possibilidade	que	acabava	de	lhe
ocorrer.	E	se...?

Atirou	ao	inspetor	Trodela	um	olhar	decidido	antes	de	dar	meia	volta	e	sair	dali.
“A	seguir,	reunião	no	gabinete	do	senhor	cardeal.”
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Depois	de	o	mordomo	do	papa	lhe	servir	o	chá,	Tomás	pegou	na	chávena	quente	e	com	receio	de	se
escaldar	limitou-se	a	molhar	quase	timidamente	os	lábios.	Que	bem	se	sentia	depois	do	banho
retemperador	e	de	se	ver	livre	do	mau	cheiro	que	lhe	impregnara	as	roupas	ao	descer	pelo	buraco!

Endireitou-se	e	passou	os	olhos	pelas	pessoas	que	se	instalavam	ainda	no	gabinete	do	secretário	de
Estado,	estudando-as	com	atenção.	Os	elementos	daquele	grupo	tão	heterogêneo	iam-se	sentando	nos
lugares	disponíveis,	o	enorme	cardeal	Barboni	no	seu	cadeirão	atrás	da	secretária,	a	atraente	Catherine	à
direita	do	historiador,	o	pequeno	inspetor	Trodela	à	esquerda	na	companhia	de	Sandro,	o	chefe	da	equipe
dos	peritos	forenses,	enquanto	Ettore	se	encontrava	um	pouco	mais	afastado	e	Giuseppe	permanecia	de
pé	com	o	bule	numa	bandeja	para	o	caso	de	alguém	querer	mais	chá.	Uns	tossiam,	outros	afinavam	a	voz,
mas	todos	estavam	visivelmente	preocupados	com	a	evolução	dos	acontecimentos.	Se	o	chefe	da	Igreja
não	fosse	encontrado	muito	em	breve,	teriam	uma	catástrofe	em	mãos.

Percebendo	que	se	encontrava	enfim	tudo	a	postos,	o	acadêmico	português	afinou	a	voz	para	iniciar	a
reunião;	fora	ele	que	a	convocara	pelo	que	lhe	cabia	a	sua	condução.

“A	nossa	investigação	está	a	avançar,	embora	talvez	não	tão	depressa	quanto	seria	necessário”,
começou	por	dizer.	“Penso	que	chegou	o	momento	de	recolhermos	as	últimas	informações	e	fazermos	o
ponto	da	situação.”

O	secretário	de	Estado	anuiu.
“Acho	bem.”
“Como	sabem,	foi	descoberto	um	túnel	embaixo	do	vaso	do	banheiro	anexo	à	biblioteca	privada	do

papa.”	Virou-se	para	o	responsável	da	Giudiziaria.	“inspetor,	já	tem	respostas	sobre	quem	foi	que	na
semana	passada	fez	as	reparações	nesse	banheiro?”

O	inspetor	Trodela	consultou	o	seu	bloco	de	notas.
“A	empresa	de	canalizações	contratada	pela	Santa	Sé	foi	a	Gianni	&	Ambrosino”,	revelou,	falando

devagar	para	pesar	as	palavras	e	não	lhe	sair	nenhuma	obscenidade	diante	do	cardeal.	“Os	meus	homens
foram	interrogar	os	donos	e	acabaram	de	me	comunicar	o	que	souberam.	Parece	que	a	empresa	recebeu
na	manhã	de	terça-feira	da	semana	passada	um	pedido	dos	serviços	técnicos	da	Santa	Sé	para	que	fossem
feitas	reparações	no	banheiro	em	causa.	Ficou	combinado	que	viriam	ao	Palácio	Apostólico	logo	no	dia
seguinte,	aproveitando	a	ausência	de	sua	santidade.”

Tomás	inclinou-se	no	seu	lugar.
“Onde	tinha	ido	o	papa?”
“A	Gastei	Gandolfo.”
“E	quem	foram	os	canalizadores	que	vieram?”,	quis	saber	o	historiador.	“Qual	a	sua	identidade?”
O	polícia	italiano	ergueu	a	mão	para	o	travar.
“Calma,	professor.	Acontece	que	na	tarde	dessa	mesma	terça-	-feira	a	Gianni	&	Ambrosino	recebeu

um	novo	telefonema	da	Santa	Sé	a	cancelar	o	serviço.”
A	informação	mexeu	com	o	cardeal	Barboni.
“Nós	telefonamos-lhes	a	cancelar	o	serviço?”,	admirou-se.	“Quem	foi	que	fez	esse	telefonema?”
“Alguém	que	se	terá	identificado	como	pertencente	ao	Governatorato.”
“Sim,	mas	qual	o	nome	da	pessoa?”



O	inspetor	Trodela	fechou	o	bloco	de	notas.	Era	evidente	que	não	tinha	nenhum	nome	para	dar.
“Estamos	a	questionar	os	serviços	do	Governatorato	para	tentar	identificar	o	autor	desse	telefonema,

vossa	eminência”,	revelou.	“Suspeito	no	entanto	que	não	o	iremos	encontrar	porque	o	telefonema	em
causa	foi	com	toda	a	probabilidade	um	embuste.”

“Que	quer	dizer	com	isso?”
“Tratou-se	de	um	intruso	que	se	fez	passar	por	alguém	da	Santa	Sé	com	o	propósito	evidente	de

convencer	os	técnicos	da	Gianni	&	Ambrosino	a	não	virem	cá,	vossa	eminência.”
O	secretário	de	Estado	abanou	a	cabeça	com	incredulidade.	“Dio	mio,	que	mundo	este!”,	desabafou,

dobrando-se	para	a	frente	em	postura	de	desânimo.	“Parece	que	o	Diabo	anda	à	solta!”
Tomás	manteve	os	olhos	fixos	no	responsável	da	Giudiziaria.	“E	o	portão	que	veda	a	passagem

subterrânea	para	o	Palácio	Apostólico?”,	quis	saber.	“Os	seus	técnicos	já	o	analisaram	em	pormenor?”
Quem	deu	a	resposta	a	esta	pergunta	foi	o	chefe	da	equipe	forense,	até	ali	calado.
“Vimos	tudo”,	confirmou	Sandro.	“Não	há	impressões	digitais	no	gradeamento	do	portão	nem	cabelos

ou	fibras	de	tecido	no	chão.	Além	disso,	não	encontramos	nenhuma	vulnerabilidade	na	estrutura	por	onde
os	suspeitos	pudessem	ter	passado.”

“E	a	fechadura?”
“Estava	intacta.	Abrimos	o	mecanismo	e	verificamos	o	interior.	Nada	foi	forçado.”
“De	certeza?”
“Absoluta.”
Fez-se	um	breve	silêncio	no	gabinete	enquanto	toda	a	gente	assimilava	a	informação	que	os	dois

homens	da	Giudiziaria	tinham	acabado	de	partilhar.	Todos	os	elementos	do	grupo	perceberam	que	o
golpe	havia	sido	preparado	meticulosamente	e	quase	sentiram	admiração	pelo	engenho	dos
sequestradores.	Considerando	o	nível	de	preparação	da	operação,	haveria	mesmo	esperança	de	encontrar
o	papa?

Aquela	reunião	tinha	um	propósito	específico	e	Tomás	pigarreou	no	momento	em	que	assumiu	a
condução	da	conversa.

“Façamos	então	o	ponto	da	situação”,	propôs.	“O	que	sabemos	neste	momento	sobre	o	sequestro	do
papa?	Presumimos	que	há	uma	organização	extremista	islâmica	envolvida	neste	golpe.	À	luz	do	que
acabamos	de	ouvir	da	boca	do	inspetor,	sabemos	que	essa	organização	se	terá	apercebido	de	que	uma
empresa	de	canalização	fora	chamada	para	fazer	obras	no	banheiro	anexo	à	biblioteca	privada	dos
apartamentos	papais.

Os	extremistas	islâmicos	atuaram	de	imediato	e	arranjaram	maneira	de	os	seus	homens	se	fazerem
passar	por	técnicos	dessa	empresa	para	os	meter	aqui	dentro.”

“Depois	passaram	à	ação.”
“Digamos	que	esse	foi	o	primeiro	ato”,	corrigiu	Tomás.	“O	segundo	começou	logo	a	seguir.	Na

mesma	altura	em	que	os	extremistas	islâmicos	penetraram	no	Palácio	das	Congregações	e	roubaram
documentos	comprometedores	para	a	Santa	Sé,	entraram	igualmente	no	Palácio	Apostólico	para
prepararem	o	sequestro.	Fazendo-se	passar	por	técnicos	da	Gianni	&	Ambrosino,	abriram	sub-
repticiamente	um	túnel	embaixo	do	vaso	do	banheiro	em	causa	e	deixaram	tudo	a	postos	para	o	terceiro
ato.”

“Que	foi	o	sequestro.”
“Precisamente.	Um	comando	dessa	organização	extremista	entrou	hoje	na	rede	de	passagens

subterrâneas	do	Vaticano,	meteu	pelo	túnel	do	Palácio	Apostólico,	subiu	por	ele	até	ao	terceiro	andar	e
ficou	emboscado	embaixo	do	vaso	sanitário	à	espera	que	o	papa	aparecesse.”

“Só	que	não	foi	sua	santidade	a	aparecer”,	observou	o	cardeal	Barboni.	“Fui	eu.”
“Isso	mesmo.	O	aparecimento	de	vossa	eminência	foi	o	grão	de	areia	que	não	estava	previsto	nesta

operação.	Pensando	que	a	pessoa	que	entrara	no	banheiro	era	o	papa,	uma	vez	que	se	tratava	do	banheiro



privativo	do	chefe	da	Igreja,	o	comando	islâmico	usou	as	frechas	do	buraco	por	baixo	do	vaso	para
libertar	um	gás	destinado	a	atordoá-lo.”

O	secretário	de	Estado	bateu	com	a	palma	da	mão	na	secretária.
“Estou	a	perceber!”,	exclamou.	“Foi	isso	que	provocou	a	minha	indisposição!”
Tomás	sorriu.
“Está	a	ver	como	as	coisas	batem	certo?”
O	cardeal	Barboni	olhou	para	o	português	com	uma	expressão	embevecida,	quase	como	se	ele	fosse

Jesus	Cristo	em	pessoa.
“Madonna!	Sua	santidade	tinha	razão!	O	professor	Noronha	é	um	gênio!	Um	gênio!”
O	sorriso	do	historiador	tornou-se	embaraçado.
“Bem...	não	exageremos”,	disse,	apressando-se	a	passar	à	frente.	“Convencidos	de	que	tinham	o	papa

à	sua	mercê,	os	operacionais	jihadistas	esperaram	que	ele	regressasse	à	biblioteca	privada,	já	atordoado
pelos	efeitos	do	gás,	e	afastaram	o	vaso,	largando	inadvertidamente	pó	de	tijolo	no	chão	do	banheiro.
Saíram	cá	para	fora	e	espreitaram	pela	frincha	da	porta	para	a	biblioteca.	Foi	então	que	se	aperceberam
do	equívoco.	Mas	isso	não	os	atrapalhou.	Em	vez	de	fugirem,	aguardaram	para	ver	o	que	sucederia.
Infelizmente,	os	acontecimentos	foram-lhes	favoráveis.	Ainda	afetado	pelo	gás	que	havia	inalado
momentos	antes,	o	senhor	cardeal	sentiu-se	mal,	o	papa	chamou	o	seu	secretário	particular	para	o
socorrer,	sua	eminência	foi	retirado	da	biblioteca	privada	e	o	papa	ficou	sozinho.”

“Foi	a	oportunidade!”,	constatou	o	inspetor	Trodela.	“E	eles	aproveitaram-na!”
“Nem	mais.	Vendo	o	papa	a	sós,	os	extremistas	islâmicos	atacaram-no	e	sedaram-no	com

clorofórmio.	Depois	arrastaram-	-no	para	o	banheiro,	meteram-no	pelo	buraco,	taparam	o	buraco	com	o
vaso	e	desceram	até	a	rede	de	passagens	subterrâneas,	por	onde	o	retiraram	do	Vaticano.	Ficou	deste
modo	concluído	o	terceiro	ato	da	tragédia	que	estamos	a	viver.”

O	grupo	mostrava-se	impressionado	com	a	rapidez	com	que	Tomás	reconstituíra	os	acontecimentos.
“Simples	e	eficaz”,	observou	o	inspetor	Trodela,	pestanejando	como	se	quisesse	acordar	de	um

sonho.	“Tudo	preparado	ao	milímetro.	Ah,	porca	troia!	Que	gente	diabólica!”
“Sem	dúvida”,	concordou	o	historiador.	“No	meio	de	tudo	isto,	no	entanto,	há	um	pormenor,	uma

coisinha	mesmo	muito	pequena,	que	me	está	a	confundir.”
Os	olhares	de	todos	mantiveram-se	em	Tomás.
“O	quê?”
“O	portão	da	passagem	subterrânea	que	veda	o	acesso	ao	Palácio	Apostólico.”	Fez	um	gesto	com	a

mão	a	indicar	Sandro.	“Ouvimos	aqui	o	responsável	da	equipe	forense	da	polícia	dizer	há	momentos	que
não	existem	sinais	de	que	esse	portão	tenha	sido	forçado.”

“E	então?”
“E	então...	isso	é	um	problema.”
“Um	problema?	Por	quê?”
“Porque	há	um	elemento	crucial	que	não	encaixa	nesta	história	toda”,	explicou.
“Como	passaram	os	extremistas	islâmicos	pelo	portão,	tanto	para	entrarem	como	para	saírem	do

Palácio	Apostólico?	De	resto,	e	se	formos	a	ver	bem,	o	mesmo	problema	se	levanta	para	perceber	a
forma	como	na	semana	passada	penetraram	no	Palácio	das	Congregações.	Enquanto	esse	mistério	não	for
resolvido,	a	reconstituição	que	acabei	de	fazer	não	encaixa	na	perfeição.	Precisamos	de	encontrar	essa
peça	desaparecida	para	completar	o	puzzle	e	ver	a	solução	que	ele	nos	apresenta.”

“Com	certeza	há	uma	explicação	para	isso”,	alvitrou	o	cardeal	Barboni.	“Talvez	os	criminosos
tenham	usado	uma	técnica	especial	com	arames,	por	exemplo.	Já	vi	uma	coisa	assim	nos	filmes
americanos.	Inseriram	um	arame	pelo	buraco	da	fechadura,	rodaram-no	com	jeitinho	e...	já	está!”

Tomás	voltou-se	para	Sandro.
“É	possível?”



O	chefe	da	equipe	forense	fez	uma	careta.
“Claro	que	é	possível,	mas	teria	deixado	vestígios.	Como	já	expliquei,	abrimos	o	mecanismo	da

fechadura	e	o	interior	estava	intacto.	Não	há	o	menor	sinal	de	que	tenha	sido	forçado.”
“Acha	que	se	consegue	forçar	a	fechadura	sem	deixar	rastro?”
Nova	careta	cética.
“Em	teoria	sim,	na	prática	não.	Se	o	tivessem	feito,	pode	acreditar	que	o	teríamos	detetado.”
Os	vários	elementos	do	grupo	entreolharam-se,	como	se	tentassem	ver	se	alguém	avançava	com	uma

explicação	plausível	para	o	problema	levantado	por	Tomás.	Como	poderia	uma	coisa	tão	simples
revelar-se	tão	difícil	de	resolver?

“Se	bem	entendi,	o	problema	põe-se	de	maneira	muito	clara”,	disse	o	cardeal	Barboni,	resumindo	o
que	escutara.	“Ou	resolvemos	o	problema	do	portão	e	os	fatos	encaixam	todos	uns	nos	outros,	ou	não	o
conseguimos	resolver	e	a	reconstituição	dos	acontecimentos	não	se	sustenta.”

Tomás	assentiu.
“É	isso	mesmo.”
Ansioso	por	se	agarrar	a	uma	solução	que	parecia	fugir-lhes	por	entre	os	dedos,	o	secretário	de

Estado	desviou	o	olhar	para	a	janela	do	gabinete	e	ponderou	o	problema.
Acontecesse	o	que	acontecesse,	recusava	dar-se	por	vencido.
“Tem	de	haver	uma	explicação	para	a	questão	do	portão”,	murmurou,	quase	falando	para	si	mesmo.

“Tem	de	haver.”
“Claro	que	há.”
“Então	qual	é?”
O	rosto	de	Tomás	pareceu	fechar-se,	como	se	guardasse	um	segredo	de	que	estivesse	cioso.
“Digamos	que	tenho	as	minhas	suspeitas...”
Mais	que	o	que	disse,	foi	a	forma	como	o	disse	que	deixou	todos	os	presentes	com	a	convicção	de

que	o	português	sabia	muito	mais	do	que	revelava.	Coube	ao	cardeal	Barboni	dar	corpo	à	curiosidade
geral.

“E	essas	suspeitas,	meu	filho,	apontam	exatamente	para	o	quê?”
O	historiador	abanou	a	cabeça.
“Receio	bem	que	seja	ainda	muito	cedo	para	falar	nisso,	vossa	eminência”,	esquivou-se.	“Sabe,

continua	a	haver	nesta	história	certas	peças	que	não	encaixam	inteiramente.
Acho	que	vou	ter	de	reunir	mais	informações.	Preciso	de	encontrar	respostas	para	duas	ou	três

perguntas	que	tenho	na	cabeça.	Quando	isso	acontecer,	creiam-me,	o	puzzle	ficará	por	fim	completo.”
O	inspetor	Trodela	reagiu	a	estas	palavras	com	uma	certa	incomodidade.	Se	ele	próprio	não

vislumbrava	ainda	metade	das	peças,	como	poderia	aquele	amador	afirmar	que	estava	à	beira	de
completar	todo	o	puzzle?

“Quer	dizer,	professor,	que	se	encontrar	essas	respostas	saberá	onde	está	sua	santidade?”
“Quer	dizer	que	saberei	mais	do	que	isso.	Muito	mais.”
“Muito	mais	do	que	isso?”,	admirou-se	o	polícia	italiano,	perplexo	com	a	confiança	quase

provocatória	alardeada	por	Tomás.	“Mas	afinal	que	mais	há	a	saber?”
“Quem	deu	passagem	aos	sequestradores.”
“Perdão?”
“As	fechaduras	do	portão	subterrâneo	e	da	porta	do	Palácio	das	Congregações	estão	intactas	e	no

entanto	os	assaltantes	passaram	por	elas.	Como?	Só	há	uma	explicação.”
“Qual?”
O	historiador	cravou	os	olhos	no	inspetor	Trodela,	quase	admirado	por	o	homem	da	Giudiziaria	não

ter	ainda	visto	o	que	a	ele	parecia	óbvio.
“Alguém	lhes	deu	a	chave.”



As	bocas	de	todos	os	presentes	no	gabinete	entreabriram-se	de	pasmo,	pois	a	insinuação	era	tudo
menos	sutil.

“O	quê?!”,	admirou-se	o	polícia	italiano.	“O	que	está	o	professor	a	insinuar?”
Tomás	levantou-se	com	brusquidão,	dando	assim	a	reunião	por	concluída,	e	acenou	com	a	mão	para

se	despedir	do	grupo.	Encaminhou-se	para	a	porta,	mas	antes	de	a	cruzar	estacou	e	pousou	um	olhar
insolente	no	responsável	da	Giudiziaria;	dir-se-ia	que	o	desafiava,	como	um	jogador	de	póquer	a	incitar
o	adversário	a	cobrir	a	sua	parada	ou	desistir.

“Há	um	Judas	na	Santa	Sé.”



XXXIII

Quando	acabou	de	comer	o	spaghetti	allo	scoglio	que	encomendara	na	trattoria	onde	se	refugiara	para
o	almoço	tardio,	Tomás	questionou-se	sobre	o	que	aconteceria	a	seguir.

Conseguiria	a	polícia	localizar	o	papa	e	resgatá-lo	do	comando	islâmico	antes	que	o	público	fosse
informado	do	que	se	passava?	Considerando	a	planificação	envolvida	no	sequestro,	o	acadêmico	tinha
muitas	dúvidas.	Parecia-lhe	evidente	que	um	caso	daqueles	não	se	deslindava	num	simples	par	de	horas.
Aliás,	havia	mesmo	o	risco	de	nunca	vir	a	resolver-se,	exceto	com	a	morte	do	sumo	pontífice.

Depois	de	pagar	a	conta,	Tomás	encaminhou-se	de	regresso	ao	Vaticano.	Atravessou	o	rio	e	a	via
della	Conciliazione	embrenhado	nos	seus	pensamentos	e,	graças	a	um	cartão	que	o	inspetor	Trodela	lhe
entregara	quando	se	despediram	para	que	pudesse	entrar	e	circular	sem	problemas	no	perímetro	da
Cidade	do	Vaticano,	passou	sem	dificuldades	pelas	sucessivas	barreiras	de	segurança	instaladas	pelos
carabinieri	e	pelos	gendarmes	na	Praça	de	São	Pedro.

Uma	vez	dentro	das	muralhas	leoninas,	hesitou.	O	que	fazer	a	seguir?	Em	bom	rigor	deveria	dedicar	a
sua	atenção	à	resolução	do	mistério	do	assalto	da	semana	anterior	ao	Palácio	das	Congregações,	pois
fora	isso	que	o	papa	lhe	pedira	pessoalmente,	mas	a	verdade	é	que	os	acontecimentos	haviam	evoluído
de	tal	modo	que	deixara	de	ser	essa	a	prioridade.

Sentiu	uma	certa	frustração	por	não	estar	a	fazer	o	trabalho	para	que	fora	inicialmente	contratado	pelo
Vaticano.	No	fim	de	contas	era	um	historiador,	não	um	detetive,	e	do	que	verdadeiramente	gostava	era	de
manuscritos	antigos	e	espaços	arqueológicos.	Por	que	raio	o	puxavam	sempre	para	aquele	tipo	de
problemas?	Teve	vontade	de	dar	um	passeio	pelo	interior	da	grande	Basílica	de	São	Pedro	e	pensou	que
isso	lhe	faria	bem.	As	mudanças	de	ares	costumavam	dar-lhe	ideias.	Quem	sabe	se	isso	não	aconteceria
agora	outra	vez?

Atravessou	as	colunatas,	meteu	pelo	arco	dos	sinos	e	entrou	na	enorme	catedral	da	cristandade	pela
grande	porta	do	bem	e	do	mal.	A	basílica	estava	deserta,	pois	o	Vaticano	fora	evacuado,	e,	apesar	da
forte	presença	policial,	ninguém	vira	necessidade	de	instituir	um	controlo	dentro	do	santuário.	Espreitou
a	primeira	capela	da	alameda	direita	e	contemplou	a	Pietà,	a	magnífica	estátua	de	Miguel	Ângelo
mostrando	em	mármore	branco	de	Carrara	o	desespero	de	Maria	com	o	cadáver	de	Jesus	nos	braços.	Que
peça	de	arte	poderosa!	A	seguir	contemplou	as	representações	que	enchiam	as	paredes	do	grande
santuário,	espantado	por	nenhum	dos	quadros	ser	pintado;	eram	todos	em	mosaico.

Um	ruído	nas	suas	costas	o	fez	se	voltar.
“Está	aí	alguém?”
Ninguém	respondeu.	A	basílica	permanecia	deserta	e	o	silêncio	tornara-se	absoluto.
No	entanto,	ia	jurar	que	no	instante	anterior	escutara	um	som.	Regressou	à	nave	central	e	espreitou

para	todos	os	lados.	Não	vislumbrou	vivalma.	Teria	sonhado?	Haveria	por	ali	ratazanas?	Quem	fizera
aquele	barulho?	Um	prelado?	Um	gendarme?	Sem	saber	o	que	pensar,	atravessou	a	nave	em	direção	ao
coração	da	grande	basílica,	sempre	atento	aos	sons,	mas	a	única	coisa	que	ouvia	eram	os	seus	passos	a
ecoarem	no	mármore	polido.

Estacou	diante	do	baldaquim	de	Bernini,	a	majestosa	estrutura	de	bronze	negro	e	dourado	com
colunas	contorcidas	sobre	o	altar	papal,	e	sentiu-se	esmagado	pela	sua	imponência	e	carga	histórica.	O
troféu	de	Gaius,	onde	Pedro	fora	sepultado	e	em	torno	do	qual	ele	próprio	trabalhara	ainda	nessa	manhã,



encontrava-se	uns	metros	abaixo	deste	altar-mor.
Uma	estranha	sensação	formigava-lhe	na	nuca.	Estava	a	ser	observado.	Rodopiou	e	perscrutou	as

múltiplas	aberturas	que	se	ocultavam	pelas	paredes	ricamente	trabalhadas	da	nave	central.	Não	viu	nada.
No	entanto,	as	pequenas	capelas	seriam	perfeitas	como	esconderijos	e	suspeitou	que	alguém	se	ocultava
nas	suas	sombras.

“Quem	está	aí?”
Mais	uma	vez	ninguém	respondeu.	Contudo,	a	sensação	de	que	o	observavam	era	mais	forte	do	que

nunca.	Sacudiu	a	cabeça,	tentando	desfazer-se	dessa	impressão.	Todo	o	drama	que	se	vivia	no	Vaticano
desde	o	sequestro	do	papa	estava	a	torná-lo	paranoico,	concluiu.	Via	ameaças	por	toda	a	parte	e	tinha	de
pôr	rédeas	à	sua	imaginação	se	queria	preservar	a	sanidade.

“Tem	tino,	Tomás”,	sussurrou	para	si	próprio.	“Tem	tino...”
Esforçou-se	por	se	distrair	e	pousou	os	olhos	no	fosso	semicircular	que	se	abria	diante	do	baldaquim.

Um	sinal	de	perigo,	outro	de	proibição	e	várias	cordas	vermelhas	interditavam	a	descida	que	conduzia	à
Confissão	de	São	Pedro,	a	pequena	capela	imediatamente	por	cima	do	troféu	de	Gaius,	ou	troféu	de
Pedro.	Haviam	sido	evidentemente	os	engenheiros	do	Vaticano	a	vedar	a	descida	por	receio	de	que	as
pesquisas	na	zona	das	fundações	pudessem	comprometer	a	integridade	das	estruturas	da	basílica.

O	historiador	respirou	fundo,	frustrado.	O	que	mais	desejava	era	que	a	crise	desencadeada	pelo
sequestro	do	papa	se	resolvesse	bem	e	depressa	e	a	interdição	instituída	pelos	engenheiros	fosse
levantada	o	mais	rápido	possível	para	poder	regressar	ao	trabalho	para	que	verdadeiramente	fora
contratado	e	que	de	fato	gostaria	de	fazer:	a	inventariação	das	catacumbas.	Além	do	mais,	havia	que
verificar	em	laboratório	que	as	ossadas	que	encontrara	nessa	manhã	eram	mesmo	as	de	Pedro,	o
companheiro	de	Jesus.	Que	extraordinário	seria	os	testes	confirmarem-no!	Uma	descoberta	dessas
decerto	o	imortalizaria	como	historiador.

A	sensação	de	que	o	observavam	não	desaparecera,	mas	disse	a	si	mesmo	que	não	se	podia	deixar
levar	pela	imaginação	e	fez	um	esforço	por	se	controlar.	Deu	meia	volta	e	afastou-se;	havia	que	retomar	o
trabalho.	Meteu	pela	alameda	esquerda	enquanto	considerava	o	passo	seguinte	na	investigação;	talvez	o
melhor	fosse...

Ouviu	um	barulho	surdo	e	repentino	crescer	atrás	dele	e	voltou-se.
“Quem	está...”
Só	teve	tempo	de	vislumbrar	os	dois	vultos	ameaçadores	que	subitamente	emergiram	de	uma	capela

sombria	e	que,	furtivos	e	silenciosos,	caíram	sobre	ele	como	felinos	esfaimados.
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O	impacto	do	ataque	derrubou	Tomás.	O	historiador	rolou	pelo	chão	frio	com	os	corpos	dos
agressores	agarrados	ao	seu	num	abraço	feroz.	Tentou	libertar-se,	mas	os	atacantes	envolveram-	-no
como	aranhas	e	prenderam-lhe	os	movimentos	com	os	braços	e	as	pernas,	não	o	deixando	mover-se.

“Askat,	kafir!”
Árabes.	O	homem	que	falara	mandara-o	ficar	quieto	em	árabe	e	chamara-lhe	kafir,	ou	infiel.
“Stop!”,	devolveu	Tomás	em	inglês.	“Parem!”
Não	pararam.	O	português	contorceu-se,	esforçando-se	por	sair	daquele	colete	de	forças,	mas	os

assaltantes,	hábeis	no	combate	corpo	a	corpo,	não	o	deixaram.	Ainda	pensou	falar-lhes	em	árabe,	mas
deteve-se;	duvidava	que	fosse	capaz	de	os	convencer	e	quanto	menos	soubessem	sobre	ele,	incluindo	que
falava	a	sua	língua,	melhor.

“Ibn	Taymmiyah,	al-klurufurm!”
Clorofórmio!,	percebeu	Tomás.	Arregalou	os	olhos,	compreendendo	o	que	os	atacantes	planeavam

fazer.	Iam	neutralizá-lo	com	clorofórmio,	tal	como	já	haviam	feito	com	o	papa.	Debateu-se	com	vigor
redobrado,	até	porque	o	tal	Ibn	Taymmiyah,	decerto	um	nome	de	guerra	inspirado	no	célebre	teólogo
radical	islâmico	da	Idade	Média,	teve	momentaneamente	de	se	afastar	para	cumprir	a	ordem	do
companheiro	de	preparar	o	clorofórmio.	Por	momentos	esteve	quase	a	conseguir	livrar-se	do	único
homem	que	o	manietava,	mas	as	mãos	do	segundo	agressor	depressa	regressaram	e	a	oportunidade
perdeu-se.

Sentiu	um	vago	odor	a	químico	entrar-lhe	pelas	narinas	e	percebeu	que	o	ataque	com	o	clorofórmio
estava	iminente.	Decidiu	recorrer	à	astúcia.	Encheu	os	pulmões	de	ar	e,	quase	logo	a	seguir,	um	algodão
embebido	na	solução	química	sedante	colou-se-lhe	ao	nariz	e	à	boca.	Debateu-se	um	pouco	mais,	mas
não	demasiado	para	não	desperdiçar	energia	e	ficar	ofegante,	e	pouco	a	pouco	foi-se	mostrando	mais
fraco	e	aquietando-se	até	se	imobilizar	por	incompleto,	como	se	tivesse	perdido	os	sentidos.

Os	agressores	mantiveram	o	algodão	colado	à	cara	dele	por	mais	vinte	segundos.	No	momento	em
que	Tomás	já	asfixiava	e	se	preparava	para	inspirar	uma	golfada	de	ar	desesperada,	soltaram-	-no
bruscamente.

“Hu	yanam”,	murmurou	um	deles,	como	se	estabelecesse	um	fato.	“Dorme.”
Foi	difícil	não	inalar	com	sofreguidão	logo	que	pôde.	O	ar	faltava-lhe	e	os	pulmões	pareciam

queimar-lhe	o	tórax,	mas	Tomás	conseguiu	dominar-se	e	simular	uma	respiração	normal,	como	se
dormisse	realmente.	O	coração	ribombava-lhe	com	violência	devido	ao	esforço,	mas	conseguiu	controlar
o	movimento	do	peito.	Fez-se	então	um	curto	silêncio;	teve	a	impressão	de	que	os	árabes	o	observavam
para	se	certificarem	de	que	fora	mesmo	neutralizado.

Por	fim,	um	dos	atacantes	levantou-se.
“Yellah,	yellah!,	disse	para	o	companheiro.	“Vamos!”
Fingindo-se	inanimado,	sentiu	os	assaltantes	pegarem	nele,	um	pelos	pés	e	o	outro	pelas	costas,	e

depositarem-no	um	pouco	ao	lado.	A	seguir	teve	a	sensação	de	ser	levantado	do	chão	e	percebeu	que	o
transportavam	numa	maca.	Gostaria	de	abrir	os	olhos	para	ver	para	onde	o	levavam,	mas	não	se	atreveu;
era	fundamental	que	acreditassem	que	o	haviam	neutralizado,	senão	levaria	com	uma	nova	dose	de
clorofórmio	e,	aí	sim,	estaria	perdido.



“Illa	alyasar!”,	ordenou	o	que	segurava	a	parte	de	trás	da	maca.	“À	esquerda!”
Deixou-se	levar	e	pôs-se	a	pensar	no	que	fazer.	Estando	nas	mãos	de	extremistas	islâmicos,	a	sua

vida	corria	nesse	instante	um	grande	perigo.	Tinha	de	fugir!	Porém,	a	última	coisa	que	deveria	fazer	era
entrar	em	pânico.	Havia	que	ser	paciente	e	aguardar	que	surgisse	uma	oportunidade.	Se	não	tinha	sido
morto	era	porque	pretendiam	alguma	coisa	dele.	Isso	sossegou-o	um	pouco.	O	que	lhe	quereriam?	Só
podia	ser	informação.	Para	a	obterem,	ocorreu-lhe,	poderiam	recorrer	a	métodos	pouco	agradáveis.	Se
necessário	amputar-lhe-iam	os	dedos	da	mão	e	cortá-lo-iam	em	fatias	de	modo	a	fazerem-no	falar.

Tinha	mesmo	de	permanecer	quieto,	fingir-se	adormecido	e	esperar	por	uma	oportunidade.
Sentiu	nesse	instante	ar	fresco	e	o	Sol	aquecer-lhe	a	cara	e	percebeu	que	tinham	saído	da	basílica	e

estavam	a	céu	aberto.	Foi	nessa	altura	que	pararam,	presumivelmente	para	verificarem	se	o	caminho
estava	livre.

“Yellah,	yellah!”
Recomeçaram	a	andar.	Como	era	possível	que	dois	terroristas	islâmicos	o	transportassem	inanimado

ao	ar	livre	em	pleno	Vaticano,	com	tantos	carabinieri	e	gendarmes	por	ali	em	estado	de	alerta	máximo,	e
ninguém	os	interpelasse?	Tudo	aquilo	lhe	parecia	irreal,	pelo	que,	ansioso	e	incapaz	de	conter	a
perplexidade,	entreabriu	os	olhos.

Viu	as	costas	de	um	enfermeiro	diante	dele.	Em	bom	rigor,	sabia,	não	se	tratava	de	um	enfermeiro,
mas	de	um	jihadista	disfarçado	com	bata	branca	de	enfermeiro	que	segurava	a	parte	da	frente	da	maca.
Era	então	assim	que	eles	enganavam	quem	quer	que	estivesse	a	ver!	Alguém	que	os	observasse
presumiria	simplesmente	que	dois	enfermeiros	transportavam	um	paciente.

Simples	e	eficaz.
Viu	que	se	aproximavam	de	um	pequeno	edifício	amarelo	com	uma	cruz	no	topo	da	fachada	e

percebeu	para	onde	o	levavam;	tratava-se	da	Igreja	de	Santo	Estêvão	dos	Abissínios,	um	santuário
minúsculo	originalmente	erguido	no	Século	v	atrás	da	basílica	e	que	estava	entregue	à	Igreja	Católica
Etíope.	Um	lugar	perfeito	para	quem	procurava	discrição.

O	estranho	é	que	havia	duas	ambulâncias	estacionadas	diante	da	igreja	e	uma	bandeira	branca	com	a
cruz	vermelha	encontrava-se	pregada	à	porta.	O	nível	de	sofisticação	da	operação	dos	jihadistas
pareceu-lhe	espantoso.	Tinham	chegado	ao	ponto	de	montar	um	posto	médico	em	pleno	interior	do
Vaticano!	Como	era	possível	uma	coisa	daquelas?	Quem	os	autorizara	a	entrar?

O	homem	que	seguia	em	frente	dele	virou-se	para	trás	e	Tomás	fechou	de	imediato	os	olhos;	não
podia	deixar	que	os	atacantes	percebessem	que	estava	consciente.	Sentiu	a	maca	dar	solavancos	e	entrar
num	espaço	fechado;	presumiu	que	se	encontrava	no	interior	da	igreja.	Os	árabes	pousaram	a	maca	no
chão	e	um	deles	deu	uma	ordem	ao	companheiro.

“Mukabbil	alyadin	yadayh.”
As	mãos?,	interrogou-se	Tomás,	que	entendera	parte	da	frase,	o	medo	a	adensar-se.
Que	lhe	quereriam	eles	fazer	às	mãos?	Sentiu-os	levantarem-lhe	os	braços	à	frente	do	tronco	e	ouviu

um	tilintar	de	metais.	O	que	seria	aquilo?	Instantes	volvidos	obteve	a	resposta	quando	se	apercebeu	de
que	algo	duro	e	frio	lhe	envolvia	os	pulsos.	Soou	um	clique	e	compreendeu	que	o	haviam	algemado	com
as	mãos	para	a	frente.

“Wabu	mukbil	alyadin”,	disse	um	deles.	“Pronto,	está	algemado.”
A	seguir	voltaram	a	estendê-lo	na	maca	e	deitaram	um	tecido	leve	por	cima	dele,	decerto	um	lençol.

Fingiam	assim	que	ele	era	um	paciente.	Depois	ouviu	sons	a	afastarem-se	e	alguém	trocou	palavras	em
voz	baixa.	Com	toda	a	probabilidade	iam	esperar	que	o	prisioneiro	acordasse	para	o	interrogar.

Escutou	nessa	altura	os	toques	eletrônicos	de	números	a	serem	digitados	num	celular	e,	após	uma
pausa,	a	voz	de	um	dos	seus	atacantes	irrompeu	no	interior	da	igreja.

“Abu	Bakr,	here”,	identificou-se	o	árabe	em	inglês.	“We	got	him.”
Abu	Bakr	era	o	nome	do	primeiro	califa.	pelo	visto	os	dois	operacionais	não	usavam	os	seus



próprios	nomes,	mas	nomes	de	guerra	inspirados	em	figuras	santas	do	Islã,	uma	prática	habitual	entre	os
jihadistas.	Mais	importante	do	que	isso,	no	entanto,	era	a	constatação	de	que	o	tal	Abu	Bakr	comunicava
a	alguém	que	já	o	tinham	apanhado.	E	não	em	árabe,	como	seria	de	esperar,	mas	em	inglês.	Que
significaria	aquilo?

“Sim,	ninguém	nos	viu”,	assegurou	Abu	Bakr,	ainda	em	inglês.	“Não	houve	problemas,	não	se
preocupe.”	A	voz	mudou	de	tom.	“E	agora,	o	que	fazemos?”

Uma	pausa	para	ouvir	a	resposta.
“Como	é?”,	perguntou	o	sequestrador.	“O	que	sabe	ele	sobre...	o	quê?	Omissis?	E	isso	o	que	tenho	de

lhe	perguntar?	Se	ele	sabe	quem	é	Omissis?”
Omissis?,	interrogou-se	Tomás.	O	seu	agressor	recebia	instruções	para	o	questionar	sobre	Omissis,

mas	o	que	diabo	era	Omissis?	Sabia	que	a	palavra	tinha	origem	latina	e	significado	jurídico;	queria	dizer
omissão	ou	trecho	omitido.	No	contexto	da	conversa,	porém,	tratava-se	evidentemente	de	uma	referência
a	alguém.	Mas	quem?	Teria	ouvido	mal	e	estaria	antes	perante	uma	alusão	a	Osíris,	o	deus	egípcio?	Não,
de	modo	nenhum,	reconsiderou	de	imediato.	Escutara	bem.	O	homem	falara	mesmo	em	Omissis	como	se
fosse	uma	pessoa,	pelo	que	deveria	tratar-se	de	outra	coisa.

“E	depois?	O	que	fazemos?”
Tomás	aguçou	a	atenção,	tentando	ouvir	a	resposta	da	pessoa	que	se	encontrava	do	outro	lado	da

linha,	até	porque	era	a	sua	vida	que	se	encontrava	em	jogo.	Em	vão.	Apenas	conseguia	escutar	um
zumbido	distante.

“Muito	bem.	See	ya.”
Com	as	instruções	atualizadas,	Abu	Bakr	desligou	o	telefone.
“Então?”,	quis	saber	o	companheiro,	falando	em	árabe,	“Temos	mesmo	de	o	interrogar?”
“Sim.”
“E	depois?”
Ouviu-se	o	barulho	de	passos	e	de	movimentos,	um	objeto	pesado	a	ser	transportado	e	depois

pousado	no	chão	e	preparado,	com	peças	encaixadas,	ligações	a	tomadas	e	botões	ligados,	e	a	seguir	o
rumor	raspado	e	prolongado	de	um	metal	a	ser	limado.	Com	um	arrepio	horrorizado,	Tomás	identificou
de	imediato	este	último	som.	Tratava-se	de	uma	lâmina,	presumivelmente	uma	faca,	a	ser	afiada.

“Matamo-lo.”
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O	guincho	da	lâmina	a	ser	afiada	prolongou-se	por	alguns	minutos	no	interior	da	Igreja	de	Santo
Estêvão	dos	Abissínios	até	que	por	fim	a	máquina	foi	desligada	e	o	silêncio	voltou	a	impor-se.	O	fio	da
faca	já	devia	ter	atingido	o	ponto	desejado	e	os	sequestradores	sentaram-se.	Durante	o	que	pareceram	a
Tomás	vários	minutos	nada	mais	se	ouviu,	exceto	a	respiração	dos	três	homens.	Todos	aguardavam.

O	mutismo	acabou	por	ser	interrompido	pela	voz	de	Abu	Bakr,	o	jihadista	que	parecia	comandar	o
duo.

“Quanto	tempo	até	ele	acordar?”
“Meia	hora”,	foi	a	resposta	do	companheiro,	o	tal	Ibn	Taymmiyah.	“Mais	ou	menos.
por	quê?”
Sem	se	atrever	a	abrir	os	olhos,	Tomás	ouviu	passos	a	aproximarem-se	e	deterem-se	mesmo	ao	lado

dele.	Devia	ser	o	chefe	da	pandilha	que	viera	observar	o	prisioneiro	para	se	certificar	de	que	dormia
mesmo.	O	português	manteve-se	imóvel	e	controlou	a	respiração,	mantendo-a	pausada	como	se	estivesse
mergulhado	num	sono	solto	e	profundo.

Ao	fim	de	alguns	instantes,	os	passos	afastaram-se	e	voltou	a	escutar	a	voz	de	Abu	Bakr.
“Vou	enviar	as	imagens”,	anunciou.	“Já	venho.”
A	porta	abriu-se	e	uma	corrente	de	ar	invadiu	o	interior	da	igreja,	mas	depressa	cessou	quando	a

porta	se	voltou	a	fechar	com	um	claque	suave.	O	santuário	regressou	ao	silêncio,	apenas	quebrado	pelas
respirações	pausadas	de	Tomás	na	maca	e	de	Ibn	Taymmiyah	ao	lado	dele	a	vigiá-lo.

Pelas	palavras	que	acabavam	de	ser	trocadas,	o	português	percebeu	que	só	poderia	continuar	a	fingir-
se	inconsciente	durante	mais	meia	hora.	Depois	disso	acordá-lo-iam,	a	bem	ou	a	mal,	e	começaria	o
interrogatório,	provavelmente	conduzido	com	a	ajuda	da	lâmina	que	estivera	a	ser	afiada.	Abrira-se	por
isso	uma	repentina	janela	de	oportunidade.

O	chefe	da	parelha	ausentara-se	para	enviar	qualquer	coisa,	aparentemente	umas	imagens,	o	que
significava	que	durante	alguns	minutos	apenas	o	companheiro	ficaria	a	guardá-lo.

Era	agora	ou	nunca.
Embora	soubesse	que	não	havia	muito	tempo	para	atuar,	tinha	consciência	de	que	não	poderia	agir

sem	um	plano.	Que	poderia	fazer?	Levantava-se	e	fugia?	E	as	algemas	que	lhe	tolhiam	os	movimentos	das
mãos?	Além	disso,	o	homem	que	o	vigiava	não	estaria	armado?	Teria	com	ele	a	faca	que	fora	afiada
momentos	antes	ou	uma	arma	de	fogo	qualquer?	Na	verdade	não	dispunha	de	tempo	nem	de	condições,	e
muito	menos	de	informações	adequadas	para	congeminar	um	plano	de	ação	perfeito.	As	suas	únicas
armas	eram	a	coragem,	o	desespero	e	o	efeito	de	surpresa.	Se	queria	escapar	teria	de	improvisar,	teria	de
se	lançar	loucamente	de	cabeça	e	lutar	pela	vida.	E,	se	pretendia	aproveitar	a	ausência	do	outro	jihadista,
não	podia	perder	mais	tempo.	Teria	de	ser...

Agora!
Pôs-se	de	pé	num	salto	e,	abrindo	enfim	os	olhos,	viu	Ibn	Taymmiyah	sentado	ao	lado	dele	ainda	com

bata	de	enfermeiro,	de	pernas	cruzadas	e	o	olhar	espantado	pela	forma	súbita	como	o	prisioneiro	passara
da	imobilidade	total	ao	movimento	vigoroso.

“Ibn	al-kalb!”,	reagiu	o	captor.	“Filho	de	um	cão!”
Antes	que	o	seu	guarda	tivesse	tempo	de	se	levantar,	porém,	Tomás	lançou	o	lençol	sobre	ele,



atrapalhando-lhe	os	movimentos.	Como	as	algemas	o	impediam	de	fazer	o	que	queria,	que	era	esmurrar	o
inimigo	de	modo	a	não	lhe	dar	tempo	para	reagir,	fez	a	segunda	melhor	coisa	de	que	se	lembrou.

Pegou-lhe	na	cabeça	com	ambas	as	mãos	e	assentou-lhe	uma	violenta	joelhada	na	cara.	É	certo	que	o
lençol	amorteceu	o	golpe	do	joelho,	mas	Tomás	repetiu	o	movimento	mais	duas	vezes	até	sentir	que	o
inimigo	perdia	as	forças.	Apanhado	de	surpresa	pela	violência	do	ataque,	o	árabe	ficara	sem	reação	e
parecia	grogue.

Tomás	deitou-o	ao	chão	e	viu	que	o	lençol	tinha	uma	mancha	de	sangue	fresco	a	crescer	na	parte	que
cobria	o	rosto.

“Deves	estar	bonito,	deves...”
No	momento	em	que	ia	virar-se	e	fugir,	ouviu	metais	a	tilintar	nas	calças	do	seu	captor.	Estariam	ali

as	chaves	das	algemas?	Baixou-se,	meteu-lhe	as	mãos	acorrentadas	no	bolso	e	extraiu	o	molho.
Verificou	a	fechadura	das	algemas	e	dedilhou	as	chaves	até	encontrar	uma	com	um	formato	que	se

adequasse	àquela	fechadura.	Escolheu	a	mais	pequena	e,	contorcendo	as	mãos,	inseriu-a	no	buraco.
Rodou	a	chave	e	ouviu	um	clique	metálico	quando	as	algemas	se	abriram.

“Hmm...”
O	gemido	mostrou-lhe	que	o	seu	guarda	estava	a	recuperar.	Não	havia	tempo	a	perder,	até	porque	o

chefe	poderia	regressar	a	qualquer	momento.	Pôs-se	de	pé	e	pontapeou-o	na	cabeça.
“Dorme!”
Se	Ibn	Taymmiyah	não	perdeu	os	sentidos,	ficou	pelo	menos	de	novo	sem	capacidade	de	reação,	o

que	deu	ao	refém	a	oportunidade	de	que	precisava	para	se	escapar.	Tomás	correu	para	a	porta	e	abriu-a.
Olhou	para	o	exterior	e	constatou	que	o	edifício	mais	próximo	era	a	Basílica	de	São	Pedro.	O	mais
importante	era	que	o	segundo	jihadista	não	se	encontrava	à	vista.	O	caminho	estava	livre.

Sem	perder	tempo,	correu	em	direção	à	liberdade.



XXXVI

O	ar	assarapantado	de	Tomás,	e	sobretudo	a	história	mirabolante	que	se	pôs	a	contar	em	tom
exaltado,	deixou	desconfiados	os	novos	gendarmes	que	tinham	acabado	de	chegar	para	o	turno	da	tarde
na	barreira	de	segurança	do	Palácio	Apostólico;	tudo	aquilo	parecia	aos	agentes	demasiado	rebuscado	e
o	tenente	encarregado	da	unidade	chegou	mesmo	a	convencer-se	de	que	tinha	pela	frente	um
desequilibrado.

A	insistência	do	português,	no	entanto,	em	particular	o	fato	de	ser	portador	de	um	cartão	assinado
pelo	inspetor	Trodela	que	lhe	concedia	livre	passagem	pelo	Vaticano,	convenceram	o	responsável	pela
unidade	a	pegar	no	walkie-talkie	e	a	pedir	que	chamassem	o	responsável	pela	investigação.

“Aqui	Trodela”,	disse	uma	voz	enfastiada.	“Quem	quer	falar	comigo?	O	que	se	passa?”
“Aqui	tenente	Rocco,	no	checkpoint	do	Palácio	Apostólico”,	identificou-se	o	oficial	dos	gendarmes.

“Ispettore,	tenho	aqui	um	sujeito	suspeito	que	diz	que	o	conhece	e	precisa	urgentemente	de	falar	consigo.”
Verificou	o	cartão.	“Chama-se	Tomaso...	uh...	Tomás	Noronha.”

“Che	cazzo!”,	praguejou	o	inspetor.	“O	professor	Noronha	não	está	munido	de	um	cartão	assinado
por	mim	e	que	lhe	permite	circular	por	onde	quiser	no	perímetro	do	Vaticano?”

“Sim,	com	efeito,	mas...”
“Então	se	ele	tem	o	cartão	por	que	está	me	pedindo	autorização,	seu	grande	stronzo?	Deixe-o

passar!”
O	tenente	Rocco	engoliu	em	seco	a	repreensão	e	o	insulto	que	acabava	de	lhe	ser	dirigido.
“É	que...	enfim...	ele	diz	que...	que	foi	sequestrado.”
Por	um	instante	apenas	se	ouviu	estática	em	resposta.
“Ouça,	meu	grandessíssimo	e	alternadíssimo	pezzo	di	merda!	Não	recebeu	do	seu	comandante	ordens

estritas	para	não	mencionar	em	sinal	aberto,	e	em	circunstância	alguma,	a	situação	de	sua	santidade?”
“Não	estou	falando	de	sua	santidade,	ispettore.	Trata-se	do	sujeito	que	se	encontra	aqui	comigo,	este

senhor...	Tomás	Noronha.	Ele	diz	que	foi	sequestrado.”
Novo	som	de	estática,	como	se	o	homem	da	Giudiziaria	duvidasse	do	que	ouvia.
“Está	falando	sério?”
“Sim,	ispettore.	O	senhor	Noronha	garante	que	foi	sequestrado	na	basílica	e	retido	na	Igreja	de	Santo

Estêvão	dos	Abissínios.	Deseja	falar	com	ele?”
Mais	alguns	segundos	de	estática;	o	responsável	pela	investigação	parecia	digerir	a	notícia.
“Já	desço.”
Todas	aquelas	dúvidas	e	verificações	estavam	a	deixar	Tomás	fora	de	si.	Acabara	de	passar	um	mau

bocado	às	mãos	do	comando	islâmico	e	a	última	coisa	de	que	precisava	nesse	momento	era	que
duvidassem	dele	e	lhe	levantassem	obstáculos	atrás	de	obstáculos,	perdendo	tempo	precioso	e
permitindo	que	os	sequestradores	escapassem.	Chegou	a	ter	vontade	de	pegar	no	tenente	Rocco	pelos
colarinhos	e	sacudi-lo,	mas	conseguiu	controlar	a	irritação.

Pelo	menos	o	inspetor	Trodela	já	aí	vinha.
O	responsável	pela	investigação	não	levou	nem	um	minuto	a	sair	do	Palácio	Apostólico	e	a	chegar	ao

checkpoint	onde	o	português	ficara	retido.
“Professor	Noronha!”,	interpelou-o	quando	se	abeirava	apressadamente	da	barreira	de	segurança.



“Cazzo!	Que	história	é	essa	de	o	terem	sequestrado?”
A	presença	familiar	do	homem	da	Giudiziaria	teve	o	condão	de	tranquilizar	Tomás.	O	tempo	urgia	e,

consideravelmente	mais	calmo	do	que	minutos	antes,	o	português	explicou-lhe	o	sucedido	de	maneira
sucinta,	contando-lhe	o	que	se	passara	na	basílica	e	na	igreja	e	a	forma	como	escapara.

“O	importante,	inspetor,	é	que	os	sequestradores,	ou	pelo	menos	alguns	dos	seus	homens,	ainda	se
encontram	aqui	no	Vaticano.	Ouvi-os	comunicar	com	os	seus	chefes	ao	telefone,	presumo	que	para	o	local
onde	o	papa	está	enclausurado,	mas	por	algum	motivo	enviaram	gente	para	aqui.	Isto	significa	que	se
atuarmos	com	rapidez	podemos	apanhá-los!”

Percebendo	o	que	estava	em	jogo,	o	inspetor	Trodela	colou	o	walkie-talkie	à	boca	e	ligou-o.
“Stefano,	estás	aí?”
“Sim,	ispettore.”
“Vai	imediatamente	com	os	teus	homens	à	basílica	e	detém	qualquer	suspeito	que	encontres.”
O	homem	do	outro	lado	do	intercomunicador	estranhou	a	ordem.
“Passa-se	alguma	coisa,	ispettore?”
“Cala-te	e	vai,	meu	grande	caga	cazzo!”
Ainda	o	inspetor	Trodela	estava	a	desligar	o	walkie-talkie	e	já	Tomás	o	puxava	pelo	braço.
“Temos	de	ir	agora	à	igreja,	inspetor”,	disse	o	historiador	em	tom	de	urgência.	“Os	tipos	estão	a

operar	mesmo	debaixo	do	nosso	nariz!	Vai	ver,	é	incrível!”
O	investigador	da	Giudiziaria	voltou-se	para	o	tenente	Rocco.
“Tu	e	os	teus	três	homens	venham	comigo.”
“Mas,	signor	ispettore,	temos	ordens	para	não	sair	daqui	do	checkpoint	e	de...”
“Baciami	il	culo!”,	vociferou	o	inspetor	Trodela,	intimidando	o	gendarme	com	as	suas	usuais

obscenidades	de	chocante	cariz	sexual.	“Cala-te!”	Apontou	para	os	elementos	da	barreira	de	segurança.
“Chama	os	teus	homens	e	vem	comigo,	já	te	disse!”

O	tenente	quase	fez	continência.
“Sim,	signor	ispettore.'”
Uma	vez	formado	o	grupo,	meteram	os	pés	ao	caminho	e	cruzaram	apressadamente	o	Cortile	del

Belvedere,	A	seguir	contornaram	a	Fonte	do	Sacramento	para	passarem	pela	basílica	e	chegarem	enfim
ao	pequeno	edifício	da	Igreja	de	Santo	Estêvão	dos	Abissínios.

As	duas	ambulâncias	permaneciam	diante	do	santuário,	tal	como	a	bandeira	branca	com	a	cruz
vermelha	continuava	pregada	à	porta.	Nada	pelo	visto	se	alterara.

“Estão	ah	dentro”,	disse	o	português,	apontando	para	o	edifício.	“Como	vê,	utilizaram	como
camuflagem	este	pretenso	posto	médico.	Engenhoso,	hem?”

De	armas	em	riste,	os	polícias	aproximaram-se	com	cautela	e	encostaram-se	à	porta	da	igreja.
Percebendo	que	iriam	entrar	em	ação	e	o	combate	seria	com	certeza	violento,	verificaram	as	armas
automáticas.	Ouviram-se	cliques	e	claques	dos	gatilhos	a	serem	destrancados	e	das	munições	verificadas.

“Prontos?”
O	inspetor	Trodela	segurava	com	as	duas	mãos	a	sua	pequena	Beretta	e	olhou	para	o	tenente	Rocco

como	se	o	questionasse	sobre	se	podiam	avançar.
“Pronto”,	soprou	um	gendarme.
“Pronto”,	confirmaram	os	outros	quase	em	simultâneo.
Depois	de	passar	os	olhos	pelos	elementos	da	sua	unidade	e	se	certificar	de	que	estavam	realmente	a

postos,	o	tenente	fez	que	sim	com	a	cabeça	e,	acariciando	o	gatilho	da	sua	própria	arma,	deitou	a	mão	ao
puxador.

“Uno...	due...”
Com	um	gesto	repentino	quando	a	contagem	chegou	ao	três,	o	tenente	Rocco	escancarou	a	porta	e,

com	o	inspetor	Trodela	e	Tomás	no	encalço,	os	gendarmes	invadiram	a	pequena	igreja	no	meio	de	grande



aparato.
“Toda	a	gente	no	chão!”



XXXVII

Os	homens	e	mulheres	de	bata	branca	que	se	encontravam	no	interior	da	igreja	suspenderam	o	que
estavam	a	fazer	e,	petrificados,	fitaram	incrédulos	os	homens	fardados	que	acabavam	de	entrar	no
santuário	com	pistolas	e	armas	automáticas	apontadas	para	eles.	Todos	reagiram	com	um	ar	estarrecido,
entre	a	surpresa	e	o	horror.	Ninguém	parecia	perceber	o	que	se	passava.

O	primeiro	a	dar	sinais	de	vida	foi	um	homem	de	meia-idade	com	um	estetoscópio	ao	peito	e	ar
distinto.

“O	que	aconteceu?”,	quis	saber.	“Quem	são	os...”
O	inspetor	Trodela	virou	para	ele	a	Beretta	ameaçadora	e	repetiu	a	ordem.
“Polícia!”,	identificou-se.	“Toda	a	gente	no	chão,	já	disse!	Imediatamente!”
Vendo	que	a	ameaça	era	real,	as	pessoas	que	se	encontravam	dentro	da	igreja	saíram	do	seu	torpor	e

obedeceram.	Algumas	mulheres	gemiam	de	pavor,	uma	delas	soluçava	até,	e	todos	se	estenderam	sobre	a
pedra	fria,	as	mãos	trêmulas	levantadas	para	mostrarem	que	não	tinham	armas	e	não	constituíam	nenhuma
ameaça.

“Não	disparem,	por	favor!
“Madonna!	Não	nos	matem!”
O	homem	de	meia-idade	também	se	deitara,	mas	era	o	único	que	parecia	manter	o	sangue	frio.
“Somos	do	serviço	de	emergência	médica”,	explicou.	“Por	que	estão	nos	fazendo	isto?”
O	responsável	da	Giudiziaria	aproximou-se	do	que	parecia	ser	o	chefe	do	grupo.
“Olha	lá,	cazzo	di	merda,	quem	és	tu?”
“Sou	o	doutor	Giovanni	Ferro,	subdiretor	do	serviço	de	emergência	do	Ospedale	Santo	Spirito”,

apresentou-se	com	irritação	mal	contida.	“Estamos	aqui	de	prevenção	desde	o	início	da	tarde	a	pedido	da
Santa	Sé.”

Com	um	esgar	desconfiado,	o	inspetor	Trodela	estendeu-lhe	a	mão.
“Documentos?”
O	doutor	Ferro	tirou	a	carteira	de	debaixo	da	bata	e	ergueu-a	no	ar	para	a	entregar	ao	investigador.
“Tem	aí	minha	carteira	de	identidade,	meu	cartão	de	membro	da	Ordini	dei	Medici	e	o	meu	cartão	de

funcionário	do	hospital.”
O	inspetor	Trodela	pegou	os	documentos	e	verificou-os	um	a	um.	Os	cartões	pareciam	genuínos	e	as

fotografias	correspondiam	realmente	ao	homem	que	se	encontrava	a	seus	pés.	Assaltado	pela	dúvida,
pegou	de	novo	no	walkie-talkie.

“Giulio,	estás	aí?”
Uma	voz	não	tardou	a	responder.
“Quem	me	chama?”
“Aqui	Trodela.	Olha	lá,	foi	instalado	no	interior	do	Vaticano	algum	serviço	de	emergência	médica

por	causa	do...	enfim,	da	situação?”
“Afirmativo,	signor	ispettore.	Pedi	ao	Ospedale	Santo	Spirito	para	nos	enviar	uma	unidade	que

ficasse	de	prevenção,	como	previsto	no	protocolo	para	situações	desta	natureza.	A	unidade	foi	instalada
numa	pequena	igreja	que	se	encontra	mesmo	atrás	da	basílica.	Por	que	pergunta,	signor	ispettore?	Há
alguém	precisando	de	assistência	médica?”



“É	só	para	verificar.	Sabes	por	acaso	como	se	chama	o	chefe	da	unidade?”
“Creio	que	é	o	dottor	Ferro,	ispettore.	Quer	que	o	mande	chamar?”
Percebendo	que	cometera	um	erro,	e	grave,	o	inspetor	Trodela	suspirou	pesadamente;	tinha	apontado

uma	arma	e	chamado	cazzo	di	merda	ao	responsável	da	equipe	de	emergência	de	um	dos	mais
prestigiados	hospitais	de	Roma.

“Não	é	preciso.”
A	seguir	voltou-se	para	trás	e	fez	com	a	mão	sinal	aos	seus	homens	a	indicar	que	estava	tudo	bem.	Os

gendarmes	baixaram	as	armas	e	o	investigador	da	Giudiziaria	devolveu	os	documentos	ao	doutor	Ferro,
que	permanecia	estendido	no	chão.

“As	minhas...	uh,	desculpas,	dottor”,	titubeou,	embaraçado.	“Nós	tínhamos...	enfim,	disseram-nos
que...	que...”

O	responsável	da	equipe	de	emergência	médica	levantou-se	com	ar	contrariado	e	com	um	gesto
brusco	retirou	os	documentos	das	mãos	do	polícia.

“As	coisas	não	vão	ficar	por	aqui,	garanto-lhe”,	afirmou	em	tom	frio.	“Nunca	na	minha	vida	fui
tratado	desta	maneira.”	Ergueu	o	indicador	para	sublinhar	a	ideia.	“Nunca,	ouviu?	Os	seus	superiores
serão	informados	do	seu	comportamento	miserável.	Irei	ao	ministro,	se	for	preciso!”

O	inspetor	Trodela	trocou	com	Tomás	um	olhar	profundamente	humilhado	e	ressentido,
responsabilizando-o	pelo	equívoco.	O	português	estava	plantado	junto	da	porta,	atônito	por	os	médicos	e
enfermeiros	que	ali	se	encontravam	serem	genuínos.	Como	era	possível	uma	coisa	daquelas?

“Esses	documentos	podem	ser	falsos,	inspetor.”
O	polícia	estreitou	as	pálpebras,	irritado.
“A	única	coisa	falsa	aqui	é	pelo	visto	a	sua	história	de	que	foi	sequestrado,	professor...”
Inquieto	por	o	inspetor	Trodela	dar	sinais	de	começar	a	duvidar	dele,	Tomás	encaminhou-se	em	passo

rápido	para	o	doutor	Ferro.	Aquele	assunto	seria	tirado	a	limpo,	custasse	o	que	custasse.
“O	senhor	doutor	não	viu	passarem	lá	fora	dois	árabes	que	carregavam	uma	maca?”
O	médico	devolveu-lhe	um	olhar	opaco.
“Árabes?	Que	história	é	essa?”
Percebendo	que	o	doutor	Ferro	nada	vira,	o	historiador	voltou-se	para	os	restantes	membros	da

equipe	de	emergência.
“Ninguém	viu	dois	homens	de	bata	branca	lá	fora	que	não	pertencem	a	sua	equipe?”
Os	médicos	e	os	enfermeiros	olharam-no	e	nem	sequer	lhe	responderam;	pelas	suas	expressões

percebia-se	que	achavam	que	o	homem	que	os	questionava	precisava	de	ajuda	profissional	na	ala
psiquiátrica	do	hospital.

O	inspetor	Trodela	pôs	a	mão	no	braço	de	Tomás.
“Professor...”
“Eles	atacaram-me	dentro	da	basílica	e	trouxeram-me	para	aqui!”
“Para	esta	igreja?”
“Sim,	mas...	entramos	por	outra	porta	e	fomos	para	uma	espécie	de	quarto	de	arrumações.”
“Que	outra	porta?”
Só	nessa	altura	o	português	percebeu	que	tinham	entrado	pela	porta	errada.	A	igreja	era	mesmo

aquela,	sobre	isso	não	restava	a	menor	dúvida,	mas	o	local	para	onde	fora	levado	ficava	nas	traseiras	e
isso	fazia	toda	a	diferença.	Haviam	perdido	ali	vários	minutos	preciosos.	Ainda	conseguiriam	chegar	a
tempo?

“Venha.”
“Onde?”
Puxou	o	inspetor	Trodela	pelo	cotovelo,	mas	tinha	consciência	de	que	já	podia	ser	tarde	de	mais.
“Depressa!”



XXXVIII

O	português	saiu	da	Igreja	de	Santo	Estêvão	dos	Abissínios	com	o	responsável	da	Giudiziaria	e	os
gendarmes	no	encalço.	Contornaram	o	santuário	em	passo	rápido	e	deram	com	a	porta	lateral,	que	Tomás
de	imediato	reconheceu;	tratava-se	do	local	de	onde	fugira	quinze	minutos	antes.

“É	esta	porta!”
Os	polícias	repetiram	a	operação	que	já	tinham	levado	a	cabo	na	porta	principal.
Depois	de	verificar	que	os	seus	homens	estavam	a	postos,	o	tenente	Rocco	contou	até	três	e

escancarou	a	porta	lateral,	deixando	os	gendarmes	invadirem	as	traseiras	da	igreja	com	as	armas
apontadas.

“Polícia!”,	gritou	o	inspetor	Trodela	logo	que	entrou.	“Todos	no	chão!”
Foram	acolhidos	por	um	silêncio	absoluto.	Como	estava	escuro,	um	gendarme	ligou	uma	lanterna.	O

foco	dançou	pelo	interior,	mas	os	recém-chegados	nada	detetaram.	O	tenente	Rocco	apalpou	a	parede	e
encontrou	o	interruptor	da	eletricidade.	A	luz	foi	ligada	e	revelou	um	compartimento	deserto.

“Não	está	aqui	ninguém.”
Os	polícias	deram	a	volta	ao	espaço	e	nada	viram	de	suspeito.	O	próprio	Tomás	se	acocorou	à

procura	de	vestígios;	tinha	esperança	de	que	restassem	pelo	menos	algumas	gotas	de	sangue	no	chão,	pois
as	joelhadas	que	dera	na	cara	de	Ibn	Taymmiyah	haviam	feito	dano,	mas	o	fato	é	que	nada	encontrou.

“Fugiram.”
O	inspetor	Trodela	ia	dizer	alguma	coisa	mas	o	seu	walkie-talkie	ganhou	vida	e	emitiu	um	som

elétrico.
“Ispettore,	daqui	Stefano.	Está	a	ouvir-me?”
Stefano	era	o	adjunto	do	inspetor	na	Giudiziaria	e	o	homem	que	o	responsável	por	aquela

investigação	enviara	minutos	antes	para	a	basílica	com	ordens	de	deter	quem	lá	encontrasse.
“Aqui	Trodela.	Escuto.”
“Terminamos	a	inspeção	à	basílica	e	não	encontramos	nada	de	suspeito.	Está	tudo	deserto.”
“Cazzo!	De	certeza?”
“Absoluta.	Já	estamos	a	sair”
O	inspetor	Trodela	desligou	e	encarou	Tomás	com	uma	expressão	de	desconfiança.
O	português	percebeu	que	o	seu	crédito	junto	da	Giudiziaria	se	esgotara.
“Ouça,	eu	não	inventei	nada”,	sentiu-se	na	obrigação	de	dizer.	“Fui	atacado	no	interior	da	basílica	e

transportado	de	maca	por	dois	árabes	disfarçados	de	médicos.”	Perante	as	circunstâncias,	e	ouvindo-se	a
si	mesmo,	percebeu	que	soava	a	falso;	dizia	a	verdade	mas	de	alguma	forma	a	verdade	revelava-se	tão
extravagante	que	não	parecia	verdadeira.	“Isso	aconteceu	mesmo,	não	estou	a	imaginar.	Não	tenho	culpa
que...”

“Professor...”
“...	ninguém	tenha	visto	nada.	Eles	meteram-me	aqui	dentro	e	preparavam-se	para	me	interrog...”
“Professor!”
Desta	vez	não	foi	uma	interpelação,	mas	um	grito	com	tonalidades	acusatórias.	A	forma	como	o

polícia	lhe	cortara	a	frase	e	o	olhava	tomava	claro	que	não	haveria	mais	conversa.
“Estou	a	dizer	a	verdade.”



O	inspetor	Trodela	fitou-o	um	longo	momento	antes	de	proferir	o	seu	veredito.
“Professor	Noronha,	está	detido.”
Tomás	abriu	a	boca	de	incredulidade;	tendo	em	conta	as	aparentes	incongruências	da	sua	história,	e

sobretudo	o	embaraço	sofrido	diante	da	equipe	de	médica,	era	inevitável	que	o	responsável	da
Giudiziaria	deixasse	de	confiar	nele,	mas	prendê-lo	pareceu-lhe	excessivo,	e	até	despropositado.

“Detido?!”,	estranhou,	ainda	mal	acreditando	no	que	ouvira.	“O	senhor	enlouqueceu?”
“O	louco	aqui	não	sou	eu,	receio	bem.	O	professor	encontra-se	a	partir	deste	momento	sob	custódia

da	polícia.”
“Mas...	Por	quê?	De	que	sou	acusado?”
O	inspetor	Trodela	tentara	até	aí	controlar	o	seu	temperamento	volátil,	mas	nesse	instante	apontou-lhe

o	dedo	como	um	magistrado	do	Ministério	Público	em	plena	barra	do	tribunal	e,	vermelho	como	um
pimentão,	explodiu.

“Não	passas	de	um	caga	cazzo,	de	um	stronzo,	de	um	testa	di	minchia!	Vai	a	farti	fottere,	pompinaro
di	merda!”

Embora	Tomás	falasse	fluentemente	italiano,	os	insultos	eram	tantos,	foram	proferidos	com	tanta
rapidez	e	tinham	tão	baixo	nível	que	nem	os	entendeu	a	todos.

“De	que	me	acusa?”
“És	acusado	de	desrespeito	à	autoridade	e	de	interferir	numa	investigação	em	curso,	seu	grande

faccia	culo!	Quero-te	fora	do	meu	caminho	enquanto	este	inquérito	decorrer,	ouviste?	Che	ti	morisse	la
mamma!”

De	ombros	descaídos	Tomás	caiu	em	si.	Sabia-se	derrotado,	e,	se	desconfiavam	dele	e	nem	sequer	o
queriam	envolvido	no	caso,	para	que	se	haveria	de	ralar?

“Como	queira,	inspetor.	Devo	lembrar-lhe	que	não	pedi	para	ser	metido	nesta	história”,	disse	em	tom
calmo.	“O	que	não	me	parece	necessário,	no	entanto,	é...”

“Nem	te	passe	pela	cabeça	que	vou	ficar	por	aqui,	segaiolo!”,	rugiu	o	policial	italiano,	mostrando
que	não	se	deixava	amolecer	e	que	para	ele	o	dever	estava	acima	de	tudo.	“Estiveste	a	fazer-me	perder
tempo	com	patranhas	imbecis	no	meio	de	uma	crise	como	esta!	Vai	a	farti	fottere!	Fica	sabendo	que	em
altura	oportuna	as	acusações	serão	formalizadas	e	terás	de	responder	perante	a	justiça	por	andares	a
brincar	com	a	polícia	e	a	comprometer	o	nosso	trabalho!”

“Mas...	mas...”
O	homem	da	Giudiziaria	rodou	nos	calcanhares	e	virou-lhe	as	costas	numa	atitude	de	desprezo,

dirigindo-se	para	a	mesma	porta	que	pouco	antes	Tomás	cruzara	em	corrida	para	escapar	aos	seus
captores.	Antes	de	a	passar,	no	entanto,	fez	um	sinal	ao	tenente	Rocco	e	apontou	com	o	polegar	para	o
português.

“Levem-no.”
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Foi	o	próprio	tenente	Rocco	quem	pegou	em	Tomás	pelo	braço	e	o	levou	sob	custódia.	O	historiador
não	foi	algemado;	o	crime	de	que	era	acusado	não	tinha	gravidade	para	isso.	Além	do	mais,	e	no	fim	de
contas,	encontravam-se	no	Vaticano;	circular	por	aquele	espaço	considerado	sagrado	por	centenas	de
milhões	de	seres	humanos	com	um	homem	acorrentado	não	ficaria	bem.

“Para	onde	me	leva?”
“Para	a	prisão	do	Vaticano”,	devolveu	o	oficial	dos	gendarmes.	“É	na	Gendarmeria.”
Tomás	soergueu	uma	sobrancelha,	admirado.
“O	Vaticano	tem	uma	prisão?”
“Claro	que	sim.	São	quatro	células.”
“E	quem	costumam	vocês	prender	lá?”,	perguntou	em	tom	irônico.	“Pecadores?”
O	gendarme	olhou-o	de	soslaio.
“Engraçadinho...”
“Não,	a	sério.	Quem	são	os	clientes	dessas	células?”
“Usamo-las	normalmente	para	deter	carteiristas	apanhados	a	furtar	turistas.	Depois	são	entregues	à

justiça	italiana.”
Contornaram	a	basílica	e	caminharam	como	se	regressassem	ao	Palácio	Apostólico;	a	Gendarmeria

situava-se	umas	centenas	de	metros	a	norte	dos	apartamentos	papais.	Não	estavam	longe.	De	resto,	a
Cidade	do	Vaticano	era	de	tal	modo	pequena	que	nada	no	seu	perímetro	se	encontrava	distante	de	nada.

“Os	senhores	estão	a	cometer	um	grande	erro”,	disse	Tomás.	“Os	sequestradores	do	papa
regressaram	aqui	ao	Vaticano	e	é	possível	que	ainda	cá	estejam.	Mesmo	que	já	tenham	fugido	não	podem
andar	muito	longe.	As	buscas	deveriam	ser	retomadas	imediatamente	e	isto	tem	de	ser	tudo	passado	a
pente	fino.”

“Esse	assunto	não	é	da	minha	responsabilidade”,	esclareceu	o	tenente	Rocco.	“O	inspetor	deu-lhe
ordem	de	prisão	e	eu	limito-	-me	a	cumpri-la.”

“Que	eu	saiba	o	inspetor	Trodela	é	comissário	da	Giudiziaria	italiana	e	o	senhor	tenente	é	um	agente
do	Corpo	de	Gendarmeria	do	Vaticano”,	lembrou	o	português.	“Ele	não	é	seu	superior	hierárquico,	por
isso	o	senhor	tenente	nem	sequer	tem	de	lhe	obedecer.

“As	ordens	de	sua	eminência,	que	na	ausência	de	sua	santidade	assume	as	funções	de	camarlengo	e
autoridade	máxima	na	Santa	Sé,	vão	no	sentido	de	darmos	total	colaboração	à	Giudiziaria	neste
processo”,	disse	o	gendarme.	“Se	o	inspetor	Trodela	diz	que	o	senhor	está	detido,	então	está	mesmo
detido.	Ponto	final.”

Nada	mais	havia	a	dizer,	percebeu	o	português.	Se	era	assim	que	eles	queriam,	o	que	poderia	fazer?
Depois	de	cruzarem	o	Cortile	del	Belvedere,	os	dois	homens	passaram	diante	da	sede	do	IOR	e	do

Palácio	Apostólico.	Quando	se	abeiraram	da	Igreja	de	Santa	Ana	viraram	à	esquerda	e	subiram	pela	via
del	Pellegrino.	A	Gendarmeria	situava-se	um	pouco	mais	à	frente,	mesmo	atrás	da	Igreja	de	São
Peregrino	e	das	instalações	do	L’Osservatore	Romano.

Chegaram	à	Gendarmeria	e	constataram	que	a	porta	principal	estava	deserta,	o	que	deixou	o	tenente
Rocco	surpreendido.

“Que	desleixo	vem	a	ser	este?”,	interrogou-se.	“Onde	diabos	está	a	sentinela?”



Entraram	no	átrio	do	edifício	e	não	viram	vivalma,	embora	tudo	estivesse	no	seu	lugar;	era	como	se
as	instalações	tivessem	sido	abandonadas	à	pressa.	O	oficial	olhou	para	todos	os	lados,	desconcertado	e
sem	saber	o	que	fazer	nem	como	explicar	aquele	mistério.

“É	aqui	que	planejam	me	deter?”,	ironizou	Tomás.	“E	quem	me	guardará?	Eu	próprio?”
O	tenente	Rocco	espreitava	para	todos	os	compartimentos,	esforçando-se	por	perceber	o	que	se

passava.
“Não	entendo,	não	entendo...”
A	certa	altura	escutaram	à	distância	uma	voz	que	parecia	falar	ininterruptamente.	O	som	vinha	do

interior	da	Gendarmeria,	mais	precisamente	de	uma	divisão	situada	ao	fundo	do	corredor.	Esperançado,	o
oficial	fez	sinal	a	Tomás	de	que	o	seguisse	e	encaminhou-se	para	aí.	À	medida	que	se	aproximavam	o
volume	da	voz	foi	crescendo	até	se	tornar	inteligível.

“...	nião	de	emergência	do	presidente	do	Conselho	com	o	ministro	do	Interior	para	decid...”

Entraram	na	divisória	de	onde	vinha	o	som	e	depararam-se	com	uma	sala	apinhada	de	gendarmes
especados	a	ver	televisão.	O	tenente	Rocco	observou	a	cena	com	incredulidade.

“O	que	se	passa?”
Um	coro	de	sussurros	mandou-o	calar.
“Chiu!”
A	atenção	dos	recém-chegados	voltou-se	igualmente	para	a	pequena	tela	de	onde	um	apresentador	da

RAI	debitava	as	notícias	no	que	parecia	uma	emissão	especial.

“...	meaça	do	grupo	que	reivindica	ligações	ao	Estado	Islâmico	contra	a	vida	de	sua
santidade”,	disse	o	jornalista.	“Recordo	que	esta	reunião	entre	o	chefe	do	governo	e	o	ministro
do	Interior	foi	convocada	na	mesma	altura	em	que	o	grupo	emitiu	pela	Internet	um	comunicado
no	qual	anuncia	ter	sequestrado	o	papa	e	ameaça	decapitá-lo	à	meia-noite,	hora	de	Roma,	a
menos	que	todos	os	governos	ocidentais	paguem	ainda	hoje	ao	califa	do	Estado	Islâmico	um
tributo	reservado	aos	não-muçulmanos.	Os	gov...”

“Dio	mio!”,	exclamou	o	tenente	Rocco,	chocado.	“A	notícia	já	começou	a	ser	difundida!”
Tomás	virou-se	para	ele	e	esboçou	uma	expressão	condescendente.
“Do	que	estava	à	espera?”,	perguntou.	“O	que	admira	é	que	tenham	levado	tanto	tempo.”
O	coro	de	sussurros	a	ordenar	silêncio	voltou	a	percorrer	a	sala	e	os	dois	calaram-se.
Na	tela,	o	apresentador	italiano	não	parava	de	dar	informações.

“...	nfrontada	com	este	comunicado	dos	extremistas	islâmicos,	a	Santa	Sé	preferiu	não	fazer
quaisquer	comentários	mas,	e	isto	pode	ser	significativo,	recusou-se	a	confirmar	que	sua
santidade	se	encontra	bem	e	em	segurança.	Um	porta-voz	da...	da...”	O	jornalista	hesitou,	como
se	estivesse	nesse	momento	a	receber	novidades	pelo	auricular.	“Bem...	uh...	tenho	agora	a
informação	de	que	o	grupo	islâmico	acabou	de	divulgar	pela	internet	um	vídeo	que...	que
supostamente	mostra	o	santo	padre	em	cativeiro.	Estamos	ainda	a	ten...”

“Um	vídeo?!”,	interrogou-se	o	tenente	Rocco	com	um	esgar	horrorizado.	“Eles	têm	um	vídeo?!”

"...	tar	obter	confirmação	da	veracidade	desse	vídeo.	Vamos	de	qualquer	modo	mostrá-lo,
pois	a	reunião	de	emergência	do	presidente	do	Conselho	com	o	ministro	do	Interior,	marcada
mais	ou	menos	na	altura	em	que	saiu	o	comunicado	deste	grupo	extremista,	parece	indicar	que



algo	de	muito	grave	se	está	realmente	a	passar.	Gostaríamos	de	alertar	os	espectadores	mais
sensíveis	para	a	natureza	chocante	das	imagens.	Vamos	então	ver	o	víd...”

Tomás	olhava,	siderado,	para	a	pequena	tela.	Não	fora	um	dos	seus	agressores,	o	tal	Abu	Bakr,	que
abandonara	a	Igreja	de	Santo	Estêvão	dos	Abissínios	para,	segundo	então	dissera,	“enviar	imagens”	?
Sentiu	um	arrepio	percorrê-lo.	Estaria	a	referir-se	a	este	vídeo?

No	televisor,	o	apresentador	da	RAI	calou-se	e	entrou	no	ar	uma	imagem	em	negro	com	uma	frase
escrita	em	inglês	a	toda	a	largura.

A	message	to	the	crusaders

Uma	mensagem	para	os	cruzados.
A	imagem	se	desfez	e	em	seu	lugar	apareceu	um	homem	mascarado	de	negro,	em	pé,	com	uma	faca	na

mão,	diante	de	outro	homem,	este	ajoelhado	em	submissão	e	nas	suas	tradicionais	vestes	brancas.
Chocados,	na	sala	dos	gendarmes	todos	reconheceram	a	segunda	figura.

Era	o	papa.
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Um	rumor	de	comoção	levantou-se	na	sala	da	Gendarmeria	onde	os	agentes	se	concentravam	a	ver
televisão.	A	imagem	do	papa	à	mercê	de	um	extremista	islâmico	com	uma	faca	na	mão,	reminiscente	dos
vídeos	de	decapitações	levadas	a	cabo	pelo	Estado	Islâmico,	deixou	toda	a	gente	em	estado	de	choque.
Nenhuma	das	pessoas	que	ali	se	encontravam	ignorava	que	o	sumo	pontífice	havia	sido	sequestrado	e	que
as	suspeitas	recaíam	sobre	os	extremistas	islâmicos.	Uma	coisa,	no	entanto,	era	ter	essa	informação	em
abstrato	e	outra	vê-la	cristalizada	numa	imagem	daquelas.

Pior	ainda	era	saber	como	aqueles	vídeos	acabavam.
“Porca	miséria!”,	murmurou	um	gendarme	à	frente	de	Tomás,	angustiado.	“Será	que	eles	vão...	que

eles	vão...”
Não	terminou	a	frase	porque	não	foi	capaz.	A	perspetiva	era	demasiado	horrível	para	ser

contemplada	com	leviandade,	mas	o	que	o	agente	tentara	dizer	estava	já	plantado	na	cabeça	de	todos	os
presentes	e	provavelmente	dos	espectadores	que	viam	aquelas	imagens,	decerto	difundidas	nessa	altura
quase	em	simultâneo	pelas	televisões	de	todo	o	mundo.	Ninguém	ignorava	que	os	vídeos	do	Estado
Islâmico	e	de	outros	grupos	extremistas	muçulmanos	terminavam	invariavelmente	com	a	vítima	a	ser
degolada.	Também	aquela	cena	seria	concluída	dessa	maneira?

Estaria	o	papa	prestes	a	ser	decapitado?
A	possibilidade	deixou-os	estarrecidos.	Quase	suspenderam	a	respiração	quando	o	homem	de	negro,

a	quem	apenas	se	viam	os	olhos,	começou	a	falar.	Um	silêncio	sepulcral	abateu-se	sobre	a	sala	onde	os
gendarmes	se	haviam	concentrado.

“Em	nome	de	Alá,	o	Justo,	o	Magnificente,	e	do	seu	mensageiro,	que	a	paz	esteja	com	ele,	venho
proclamar	perante	a	umma,	a	comunidade	dos	crentes,	que	o	guia	espiritual	dos	cruzados	e	difusor	de
falsas	verdades,	o	papa	dos	infiéis,	se	encontra	à	mercê	dos	soldados	de	Deus”,	disse	em	inglês.	“Os
países	infiéis	têm	até	à	meia-noite	de	hoje	para	se	converterem	ao	Islã	ou	iniciarem	o	pagamento	da	jiziah
ao	califa	do	Estado	Islâmico,	o	verdadeiro	sucessor	do	Profeta,	que	a	paz	esteja	com	ele,	conforme
requerido	aos	dhimmies	por	Alá	no	Santo	Alcorão	e	pelo	Profeta,	que	a	paz	esteja	com	ele,	através	da
sunnah,	o	belo	exemplo.	Se...”

Ao	escutar	isto,	Tomás	vacilou,	atônito.	O	que	os	extremistas	exigiam	era,	nem	mais	nem	menos,	que
os	países	não-muçulmanos	pagassem	de	imediato	o	tributo	religioso	ao	Estado	Islâmico,	uma	espécie	de
imposto	discriminatório	que	no	Século	VII	Maomé	impusera	aos	não	crentes.	Uma	exigência	destas,
pensou	o	historiador,	era	pedir	o	impossível.	Nenhum	governo	do	planeta,	por	mais	simpatia	que	tivesse
pelo	chefe	da	Igreja	e	mais	vontade	de	alcançar	um	compromisso,	alguma	vez	aceitaria	pagar	o	tributo
religioso	reclamado	pelos	jihadistas.	Ou	os	sequestradores	do	papa	eram	zelotes	totalmente	desligados
da	realidade	ou	não	desejavam	verdadeiramente	nenhum	acordo.

Ou	as	duas	coisas.
“...	não	o	fizerem,	quando	for	meia-noite	em	Roma	difundiremos	em	direto	pela	Internet	imagens	do

local	onde	o	propagador	de	falsas	verdades	se	encontra	em	cativeiro	e	mostrá-lo-emos	a	ser	supliciado
por	um	dos	nossos	irmãos	da	forma	que	o	Profeta,	que	a	paz	esteja	com	ele,	nos	ensinou	como	sendo	um
belo	exemplo:	por	degolação.	Uma	grande...”

Um	clamor	chocado	ergueu-se	na	sala.



“...	calamidade	abater-se-á	então	sobre	os	kafirun,	os	infiéis.	Convertam-se	pois	à	verdadeira	fé	ou
paguem	a	jiziah	pelas	vossas	próprias	mãos	e	submetam-se	à	lei	de	Deus	e	ao	domínio	do	Islã,	conforme
ordenado	por	Alá	no	Santo	Alcorão	e	pelo	mensageiro	de	Alá,	que	a	paz	esteja	com	ele,	na	sunnah,	se
não	querem	ser	combatidos.	Está	proclamado	por	Alá	na	sura	nove,	versículo	vinte	e	nove	do	Santo
Alcorão	que...”

As	palavras	do	sequestrador	derivaram	para	a	pura	retórica	teológica	e	religiosa	e	Tomás	deixou	de
lhes	prestar	atenção.	Em	vez	disso,	estudou	o	que	via	na	tela.	Que	lugar	seria	aquele	onde	se	encontrava	o
papa?	A	imagem	não	mostrava	muito,	uma	vez	que	as	duas	figuras	humanas	estavam	evidentemente
debaixo	de	um	foco	de	luz	e	o	espaço	em	redor	fora	remetido	para	a	sombra.

Tratava-se,	porém,	de	um	espaço	interior,	pois	não	havia	vestígios	de	luz	solar,	mas	o	mais	estranho
parecia	ser	o	solo	sobre	o	qual	se	ajoelhava	o	chefe	da	Igreja.	O	chão	era	tosco	e	estava	cheio	de	pedras,
como	se	estivessem	no	campo.	Como	se	estivessem,	não,	corrigiu-se	Tomás.	Estavam	no	campo.	Só
assim	se	explicava	o	aspecto	rústico	do	cenário	que	rodeava	as	duas	figuras.	Tornava-se	evidente	que	o
comando	islâmico	havia	levado	o	papa	para	um	lugarejo	remoto	qualquer,	decerto	uma	zona	rural	fora	de
Roma,	e	com	certeza	fora	aí	que	aquelas	imagens	haviam	sido	gravadas.	Nestas	condições,	percebeu,
seria	muito	difícil	localizar	o	paradeiro	do	sumo	pontífice	sem	dados	adicionais.

O	homem	de	negro	calou-se	por	fim	e	deu	uma	palmada	no	ombro	do	papa,	que	permanecia
cabisbaixo	e	ajoelhado	diante	dele,	como	se	lhe	desse	uma	ordem	para	falar.	O	chefe	da	Igreja	levantou	a
cabeça	e	encarou	fixamente	a	câmara.

“Pedro	foi	o	primeiro	papa	e	que	eu	não	seja	o	último”,	disse	num	tom	sereno	e	pausado,	quase	como
se	estivesse	no	altar-mor	da	Basílica	de	São	Pedro	a	recitar	um	versículo	da	Bíblia.	“Que	monsenhor
Dardozzi	e	todos	rezem	por	mim	e	pela	humanidade.	O	amor	de	Cristo	será	para	sempre	o	nosso	troféu.”

A	imagem	dissolveu-se	num	fade	a	negro	e	o	rosto	abalado	do	jornalista	da	RAI	reapareceu	na	tela.
“Informações	acabadas	de	recolher	junto	de	fontes	policiais	revelam	que	este	vídeo	foi	posto	em	rede

há	cinco	minutos	a	partir	de	um	computador	na	Síria”,	informou.	“As	imagens	estão	a	ser	analisadas	por
uma	equipe	de	da...”

Um	burburinho	caótico	espalhou-se	pela	sala	onde	os	gendarmes	se	encontravam	concentrados;	todos
falavam	e	ninguém	ouvia,	como	se	mais	importante	que	aquilo	que	expressavam	fosse	expressarem-se,
libertarem	a	angústia	que	nesse	momento	os	sufocava	e	a	tensão	que	deles	se	apossara.

“O	exército!”,	exclamou	um.	“O	exército	tem	de	ser	chamado!”
“Só	há	uma	maneira	de	salvar	sua	santidade”,	argumentou	outro.	“E	preciso	revistar	todas	as	casas	de

Itália.	Todas!”
“Isto	é	a	guerra!”
“Temos	de	mobilizar	os	italianos,	os	católicos	de	todo	o	mundo,	a	cristandade	inteira!
E	preciso...”
A	desorientação	tomara	conta	daquelas	mentes,	percebeu	Tomás.	O	gênio	estava	fora	da	lâmpada.	O

importante	a	partir	desse	momento	seria	gerir	a	reação	das	pessoas	à	tremenda	notícia	que	começara	a
circular	pelo	planeta	com	a	força	de	um	ciclone.	O	primeiro	instante	seria	sem	dúvida	de	estupefação,
atordoamento,	confusão,	a	exemplo	do	que	acontecia	entre	os	gendarmes.

O	problema	seria	o	que	sucederia	a	seguir.	O	português	tinha	a	certeza	de	que	em	breve	milhões	de
pessoas	iriam	convergir	para	a	Praça	de	São	Pedro	e	que	se	desencadeariam	vigílias	por	todo	o	mundo
ocidental.	Depois,	e	como	Tomás	não	alimentava	dúvidas	de	que	ninguém	aceitaria	pagar	a	jiziah
discriminatória	ao	Estado	Islâmico,	ocorreria	a	execução	do	sumo	pontífice	e	com	esse	acontecimento
viria	o	grande	perigo.

Muitas	pessoas	revoltar-se-iam	e	na	fúria	cega	que	se	seguiria	talvez	ocorressem	retaliações
violentas	contra	as	comunidades	muçulmanas	que	se	concentravam	nos	arredores	das	grandes	cidades
europeias.



	
Aproveitando	o	ambiente	de	comoção	e	revolta	que	inevitavelmente	se	instalaria	na	Europa,	os

extremistas	islâmicos	engendrariam	sucessivas	provocações	e	atirariam	mais	pólvora	para	a	fogueira.
Suceder-se-iam	os	confrontos	nos	subúrbios	e	talvez	no	centro	das	cidades,	e	eclodiria	uma	verdadeira
guerra	civil	generalizada.	Teria	de	ser	decretada	a	lei	marcial,	o	recolher	obrigatório	seria	imposto	e	as
ruas	das	cidades	europeias	acabariam	por	ter	de	ser	patrulhadas	por	tanques	e	soldados.

Pensa,	Tomás.
O	historiador	fez	um	esforço	para	se	abstrair	do	clima	emocional	que	se	instalara.
Precisava	de	manter	a	cabeça	fria	e	raciocinar	com	clareza.	Como	travar	a	espiral	dos

acontecimentos?	Uma	vez	que	nenhum	governo	em	perfeito	juízo	poderia	aceitar	a	chantagem	e	começar	a
pagar	a	jiziah	ao	califa	do	Estado	Islâmico,	e	mesmo	que	o	fizesse	não	havia	garantia	nenhuma	de	que	não
começasse	na	mesma	a	circular	na	Internet	um	vídeo	com	a	decapitação	do	papa,	a	única	maneira	de
resolver	o	problema	seria	localizar	o	chefe	da	Igreja	antes	do	final	do	prazo	dado	pelo	comando
islâmico.	Mas	como	descobrir	o	paradeiro	dele?

Pensa,	Tomás.
Recapitulou	a	informação	que	acabava	de	passar	na	televisão	e	reviu	mentalmente	as	imagens	do

vídeo	difundido	pelo	comando	islâmico.	Na	altura	sentira-se	perturbado	por	um	pormenor,	mas	não	lhe
prestara	a	devida	atenção	porque	entretanto	se	haviam	sucedido	mais	coisas	e	também	tivera	de	as
assimilar.	Uma	vez	que	o	vídeo	já	fora	exibido,	contudo,	tentou	lembrar-se	do	que	na	altura	lhe	chamara	a
atenção.	O	que	teria	sido...?	Tinha	ideia	que	era	uma	pista,	uma	referência	sutil	que	indicava	tratar-se	de
uma	informação	escondida.

Reconstituiu	de	memória	as	palavras	do	sequestrador	e	depois	as	do	próprio	papa.
“Já	sei!”,	exclamou	de	repente.	“Dardozzi!”
Caiu	em	si	e	olhou	em	redor,	temendo	ter	atraído	sobre	ele	as	atenções	dos	gendarmes.	Mas	o	clima

na	sala	tornara-se	efervescente	e	ninguém	ouvia	ninguém.	O	próprio	tenente	Rocco	se	afastara	e,
consternado,	sentara-se	a	um	computador	em	busca	de	mais	informações.	Ninguém	lhe	prestava	a	menor
atenção.

Percebendo	que	se	transformara	na	última	das	preocupações	das	autoridades	do	Vaticano,	e	mantendo
em	mente	a	pista	que	talvez	o	pudesse	conduzir	ao	papa,	Tomás	Noronha	deu	meia	volta	e	com	o	ar	mais
natural	do	mundo	saiu	da	sala,	percorreu	o	corredor	e	abandonou	as	instalações	da	Gendarmaria	como	o
homem	livre	que	nunca	deixara	de	ser.



XLI

Um	grupo	de	carabinieri	armados	com	espingardas	automáticas	vigiava	o	acesso	à	Praça	de	São
Pedro,	mas	Tomás,	encostado	a	uma	coluna	da	colunata	de	Bernini,	não	se	deixou	perturbar	em	demasia;
no	fim	de	contas	conseguira	sair	do	Vaticano	sem	que	ninguém	o	importunasse.	Limitara-se	a	exibir	o
cartão	que	o	inspetor	Trodela	lhe	entregara	ao	princípio	da	tarde	e	os	guardas	que	se	encontravam	nos
postos	de	controlo	deixaram-no	passar	sem	levantar	problemas.	Era	claro	que	havia	preocupações
prioritárias	na	mente	de	toda	a	gente.

A	notícia	do	sequestro	do	papa	e	o	vídeo	dos	extremistas	islâmicos	haviam	sido	difundidos	quinze
minutos	antes	e	já	muitas	pessoas	convergiam	para	a	grande	praça,	lágrimas	nos	olhos,	os	rostos	pesados,
a	angústia	a	apertar-lhes	o	peito.	Se	os	terroristas	faziam	o	que	faziam	ao	chefe	da	Igreja,	o	que	seria	do
seu	rebanho?	Momentos	antes	o	exército	italiano	posicionara	veículos	blindados	em	redor	das	muralhas
leoninas	e	os	polícias	a	cavalo	puseram-se	a	circular	em	torno	do	perímetro,	enquanto	os	carros-	-satélite
das	diferentes	televisões	apareceram	de	imediato	e	montaram	rapidamente	o	seu	equipamento,	tendo
começado	a	difundir	em	direto	do	Vaticano.	O	circo	instalava-se	e	dali	para	diante,	pensou	o	português,
seria	sempre	a	piorar.

A	mulher	de	cabelo	loiro	e	olhos	claros	saiu	de	baixo	das	colunatas	e	cruzou	a	Praça	de	São	Pedro
em	passo	rápido	em	direção	ao	Palácio	das	Congregações.	Ao	aperceber-se	da	presença	das	equipes	de
de	televisão	fez	um	pequeno	desvio	para	as	evitar	e	tentou	sumir-se	por	entre	os	magotes	de	crentes	que
se	plantavam	no	local.

Quando	chegou	ao	edifício	e	tirou	a	chave	da	carteira	para	a	inserir	na	fechadura,	o	historiador
abandonou	a	coluna	e	colocou-se	imediatamente	atrás	dela.

“Quem	é	monsenhor	Dardozzi?”
Ao	ouvir	a	voz	brusca	nas	suas	costas,	Catherine	Rauch	deu	um	salto	e	voltou-se	para	trás,	encarando

Tomás	com	os	olhos	arregalados	e	um	ar	aterrorizado.
“Mon	Dieu!”,	exclamou,	pousando	a	mão	no	próprio	peito	como	se	assim	pudesse	conter	os	saltos

desordenados	do	coração.	“Que	susto!”
O	português	tinha	os	braços	cruzados	e	fitava-a	com	uma	expressão	tranquila.
“Quem	é	monsenhor	Dardozzi?”
Recuperada	do	sobressalto,	a	francesa	fitou	Tomás	com	uma	expressão	incrédula	e,	como	se	tivesse

recomeçado	a	raciocinar	nesse	instante,	olhou	freneticamente	para	os	lados	para	se	certificar	de	que
ninguém	os	observava	antes	de	o	encarar	de	novo,	desta	feita	como	se	o	dissecasse.

“Tomás,	o	que	está	aqui	a	fazer?”,	perguntou,	o	medo	a	espreitar-lhe	na	voz.	“Não	sabe	que	o	querem
deter?	O	inspetor	Trodela	até	me	disse	que	já	lhe	tinha	dado	ordem	de	prisão.”

“Eu	diria	que	o	inspetor	Trodela	tem	neste	momento	coisas	bem	mais	importantes	com	que	se
preocupar,	não	lhe	parece?”

Era	inegável,	pelo	que	Catherine	nem	respondeu.	Em	vez	disso	olhou-o	dos	pés	à	cabeça.
“Precisa	de	ajuda?”
“Preciso	que	me	responda	à	pergunta	que	acabei	de	lhe	fazer”,	disse	o	historiador.
“Quem	é	monsenhor	Dardozzi?”
Ela	esboçou	uma	careta	incrédula.



“Monsenhor	Dardozzi?	A	que	propósito	me	vem	aqui	com	isso,	logo	num	momento	destes?
Enlouqueceu?”

“Não	viu	o	vídeo	do	papa?”
A	referência	fez	estremecer	a	francesa.	Catherine	respirou	fundo	e	abanou	a	cabeça	com	tristeza.
“Um	horror,	um	horror!”,	murmurou	em	tom	pesaroso,	como	se	revivesse	o	momento	em	que

observara	as	imagens	na	pequena	tela.	“Eu	estava	com	sua	eminência	nos	apartamentos	papais	quando
apareceu	na	televisão	esse	vídeo	pavoroso.	Oh,	não	imagina	como	foi!	Não	imagina!	Que	coisa	terrível,
já	viu?	Sua	eminência	está	feita	num	caco,	totalmente	destroçado.	Desatou	a	chorar	quando	o	vídeo
começou	a	ser	transmitido,	eu	também	me	pus	a	chorar	e..	e...”

Tomás	abraçou-a.
“Pronto,	tenha	calma”,	sussurrou,	tentando	reconfortá-la.	“Tenha	calma.”
Catherine	pousou	a	cabeça	no	ombro	dele	e,	soluçando,	deixou	as	lágrimas	brotarem-lhe	das

pálpebras	e	escorrerem-lhe	pelas	faces.	Depois	desprendeu-se	e,	engolindo	em	seco,	encarou-o	com	o
medo	a	queimar-lhe	o	olhar.

“Mon	Dieu,	Tomás,	o	que	vai	ser	de	nós?”	perguntou	com	intensidade.	“O	que	nos	acontecerá	neste
mundo	em	que	chegam	ao	ponto	de	quererem	degolar	o	papa	perante	as	câmaras	de	televisão?”

Tomás	não	partilhava	o	sentimento	de	perda,	não	porque	fosse	insensível,	mas	porque	não	se	podia
dar	ao	luxo	de	ceder	perante	as	emoções.	Alguém	naquele	momento	tinha	de	manter	as	ideias	claras	e
estava	absolutamente	determinado	a	que	esse	alguém	fosse	ele.	O	mundo	poderia	desfazer-se,	mas
acontecesse	o	que	acontecesse	ele	preservaria	a	lucidez	e	o	sangue-frio.

“E	terrível,	eu	sei”,	anuiu,	sempre	numa	voz	baixa	e	tranquilizadora.	“Todos	temos	de	enfrentar	esta
situação	com	coragem	e	dar	o	nosso	melhor	para	ajudar	a	sair	dela.	E	por	isso	que	preciso	que	responda
à	minha	pergunta.	Quem	é	monsenhor	Dardozzi?”

A	expressão	no	rosto	de	Catherine	readquiriu	linhas	de	perplexidade.
“Para	que	quer	saber	isso?”
Ele	inclinou-se	para	a	frente,	como	se	desejasse	partilhar	um	segredo.
“Por	causa	do	vídeo.”
“O	vídeo?”
“Não	reparou	que	o	papa	pediu	que	monsenhor	Dardozzi	rezasse	por	ele?	Afinal	quem	é	esse

monsenhor	Dardozzi?”
A	responsável	da	COSEA	percebeu	que	a	pergunta	era	afinal	muito	mais	pertinente	do	que

inicialmente	lhe	parecera.
“É...	era	um	prelado	aqui	na	Santa	Sé.”
“Era?”
“Já	morreu,	receio	bem.”
“E	o	papa	sabe?”
“Claro	que	sabe.”
Tomás	calou-se	por	alguns	momentos,	tentando	digerir	aquelas	informações.
“Então	se	sabe	por	que	razão	usou	o	curto	tempo	de	antena	que	os	terroristas	lhe	concederam	para

pedir	a	monsenhor	Dardozzi	que	rezasse	por	ele?	Como	pode	um	morto	rezar	pelo	papa?	Isso	não	faz
sentido	nenhum.”

Excelentes	questões,	percebeu	Catherine,	a	quem	no	meio	do	clima	de	comoção	geral	aquele
pormenor	havia	escapado.	Como	responder	se	ela	própria,	pensando	bem,	só	nesse	momento	tomava
consciência	da	incongruência	do	pedido	feito	pelo	sumo	pontífice?

Realmente,	que	sentido	tinha	lançar	a	um	prelado	morto	o	apelo	de	que	rezasse	por	ele	numa	altura
tão	grave?

A	francesa	voltou-se	de	novo	para	a	entrada	do	Palácio	das	Congregações,	inseriu	a	chave	na



fechadura	e	abriu	a	porta.	Deu	dois	passos	para	o	interior	do	edifício	e	olhou	para	Tomás,	que	ficara
plantado	no	exterior	à	espera	da	resposta.

“Vou	contar-lhe	o	que	sei.”



XLII

Do	terraço	do	gabinete	que	a	Prefeitura	para	os	Assuntos	Econômicos	da	Santa	Sé	entregara	a
Catherine	para	o	trabalho	de	auditoria	da	COSEA,	no	quarto	andar	do	Palácio	das	Congregações,	era
possível	observar	a	multidão	que	se	aglomerava	na	Praça	de	São	Pedro.	A	tarde	ia	avançada	e	em	breve
chegaria	o	crepúsculo,	dando	início	a	uma	noite	que	se	adivinhava	longa	e	turbulenta.	Na	mente	de	todos
os	que	convergiam	para	a	praça	o	ultimato	da	meia-noite	encontrava-se	gravado	com	a	violência	do	ferro
em	brasa.

Regressando	ao	gabinete,	Tomás	encaminhou-se	para	o	lugar	que	a	anfitriã	lhe	indicou	e	sentou-se,
pousando	os	olhos	no	televisor	que	Catherine	acabava	de	ligar	para	acompanhar	as	novidades
relacionadas	com	o	sequestro	do	papa.

“...	stionados	sobre	os	acontecimentos	de	Roma,	tanto	os	presidentes	americano	e	francês	como	os
chefes	dos	governos	do	Reino	Unido,	da	Alemanha	e	da	Bélgica	manifestaram	profundo	pesar,
consternação	e	repúdio	pelo	sequestro	de	sua	santidade	e	disseram-se	solidários	e	prontos	a	ajudar	a
Itália	e	o	Vaticano	em	tudo	o	que	seja	necessário”,	informava	nessa	altura	o	apresentador.	“A	mesma
posição	foi	tomada	por	sucessivos	governos	ocidentais.	As	diversas	capitais	europeias	e	americanas
estão	a	emitir	declarações	em	que	tornam	claro	que	está	fora	de	questão	cederem	à	chantagem	dos
terroristas	e	pagarem	qualquer	imposto	ao	califa	do	Estado	Islâmico.	Informado	do	sucedido	durante	a
visita	que	fazia	a	uma	escola	primária	de	Neivark,	o	presidente	dos	Estados	Unidos	apelou	aos...”

Embora	previsíveis,	as	novidades	que	jorravam	do	aparelho	não	eram	animadoras.	Se	os	países
ocidentais	não	cedessem,	como	era	previsível	e	até	inevitável,	pois	a	exigência	dos	extremistas	afiliados
ao	Estado	Islâmico	não	tinha	a	menor	razoabilidade,	ninguém	alimentava	dúvidas	de	que	à	meia-noite	de
Roma	o	papa	seria	mesmo	degolado	e	as	imagens	em	breve	difundidas	pela	Internet.

Num	assomo	de	frustração,	Catherine	pegou	no	comando	e	desligou	o	som	do	televisor.
“Desculpe,	mas	não	consigo	ouvir	isto...”
Com	o	aparelho	a	exibir	imagens	silenciosas,	a	francesa	saiu	do	gabinete	e	foi	ao	corredor	tirar	café

da	máquina.	Do	seu	lugar,	Tomás	escutou	o	som	da	cafeteira	a	ruminar	o	café	e	o	apito	a	dá-lo	como
pronto.	Instantes	volvidos,	Catherine	estava	de	volta	e	entregou	ao	convidado	uma	chávena	fumegante,
indo	de	seguida	sentar-se	no	seu	lugar	a	bebericar	o	café	que	trazia	na	mão.

O	português	consultou	o	relógio,	impacientando-se;	o	tempo	urgia	e	precisava	de	respostas	para	as
suas	perguntas.

“Ainda	não	me	disse	quem	era	monsenhor	Dardozzi.”	Percebendo	a	urgência,	mas	sem	ver	como	as
informações	de	que	dispunha	pudessem	contribuir	para	a	resolução	daquela	grave	crise,	Catherine
pousou	a	chávena	e	encarou	Tomás.

“Renato	Dardozzi	era	um	engenheiro	que	trabalhava	na	companhia	italiana	de	telecomunicações”,
explicou.	“Descobriu	tarde	a	vocação	religiosa.	Creio	que	foi	só	aos	51	anos	que	decidiu	tornar-se
padre.	Foi	ordenado	em	1973.	Acontece	que	era	amigo	do	cardeal	Agostino	Casaroli	e...”

“Qual	Casaroli?	Aquele	que	foi	nomeado	secretário	de	Estado	pelo	papa	João	Paulo	II?”
“Esse	mesmo.”
Tomás	assobiou,	impressionado.
“Esse	Dardozzi	era	bem	relacionado,	sim	senhor!	A	promoção	do	cardeal	Casaroli	a	número	dois	da



hierarquia	da	Santa	Sé	deve	ter-lhe	aberto	portas,	hem?”
“E	de	que	maneira!”,	assentiu	a	francesa.	“Monsenhor	Dardozzi	tornou-se	de	fato	conselheiro	do

cardeal	Casaroli.	Pouco	depois	rebentou	o	escândalo	do	Banco	Ambrosiano.
Lembra-se	disso?”
“Então	não	lembro?!”,	observou.	“A	história	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano	é	muito	conhecida	e

comprometeu	gravemente	o	banco	do	Vaticano,	nessa	altura	chefiado	por	um	bandidos	chamado
Marcinkus.	Por	quê?”

Uma	excelente	pergunta,	à	qual	Catherine	não	respondeu	de	imediato.	Em	vez	disso	pegou	igualmente
na	sua	chávena	e	engoliu	um	trago.	Depois	pousou-a	sobre	a	mesa	e,	esboçando	um	sorriso,	devolveu-lhe
o	olhar.

“Porque	monsenhor	Dardozzi	está	ligado	a	esse	assunto.”
Tomás	soergueu	o	sobrolho.
“Sério?”,	questionou.	“Esteve	metido	na	vigarice	de	Marcinkus?”
A	chefe	da	COSEA	endireitou-se	na	cadeira	e	inclinou-se	para	a	frente.
“Nada	disso”,	esclareceu.	“Embora	não	conheça	esse	caso	em	pormenor,	sei	que	a	bomba	do	Banco

Ambrosiano	rebentou	nas	mãos	do	papa	João	Paulo	II	e	do	seu	secretário	de	Estado,	o	cardeal	Casaroli.
Agora	adivinhe	quem	é	que	Casaroli	encarregou	de	limpar	toda	a	porcaria?”

“Monsenhor	Dardozzi?”
Catherine	sorriu.
“Voilà.”
“Portanto	não	estamos	a	falar	de	um	trafulha.”
Ela	abanou	a	cabeça.
“Não.”
“Então	quais	foram	exatamente	as	responsabilidades	atribuídas	a	monsenhor	Dardozzi?”
“Foi	nomeado	para	uma	comissão	conjunta	ítalo-vaticana,	constituída	por	seis	elementos	e	com	o

mandato	de	apurar	as	responsabilidades	pelo	desastre	financeiro	provocado	pelo	colapso	do	Banco
Ambrosiano.	Foi	o	monsenhor	e	dois	outros	elementos	do	Vaticano,	por	exemplo,	quem	autorizou	o
pagamento	de	avultadas	indemnizações	aos	credores	do	banco	falido.	Num	memorando	endereçado	ao
cardeal	Casaroli,	monsenhor	Dardozzi	alertou	para	o	fato	de	o	IOR	correr	o	sério	risco	de	ver
confiscados	os	bens	que	possuía	nos	bancos	italianos	e	estrangeiros,	o	que	teria	como	resultado	a	perda
dos	depósitos	que	as	diversas	organizações	religiosas	católicas	tinham	nas	suas	contas	do	IOR.”

Percebendo	as	consequências	de	uma	situação	dessas,	Tomás	sacudiu	a	mão	como	se	se	tivesse
queimado.

“Céus...”
“E	não	se	ficou	por	aí”,	acrescentou	a	francesa.	“Monsenhor	Dardozzi	observou	que,	numa

interpretação	mais	radical,	o	IOR	poderia	mesmo	vir	a	ser	considerado	responsável	por	todas	as
operações	ilegais	que	haviam	sido	praticadas,	enquanto	o	presidente	do	Banco	Ambrosiano	acabaria	por
ser	visto	como	um	mero	executor	das	suas	ordens.”

“A	sério?”
“É	verdade.	Descobriu	que	as	coisas	eram	ainda	piores	do	que	as	piores	conjeturas.”
“Imagino	que	essas	conclusões	tenham	caído	que	nem	uma	bomba	aqui	no	Vaticano.”
“Foi	por	isso	que	a	Santa	Sé	pagou	e	calou.	Era	a	única	maneira	de	travar	o	escândalo.
Além	disso,	tornou-se	imprescindível	tapar	o	buraco	colossal	que	se	abrira	no	sistema	financeiro	e

que	ameaçava	arrastar	o	Vaticano	para	a	desgraça.”
Os	pormenores	do	escândalo	eram	bem	conhecidos	de	Tomás,	cujo	olhar	se	desviou	para	o	televisor;

o	som	permanecia	cortado,	mas	a	tela	se	enchia	de	imagens.	A	emissão	especial	mostrava	uma	sucessão
de	declarações	de	líderes	mundiais;	via-se	um	extrato	do	que	o	presidente	dos	Estados	Unidos	acabara



de	dizer	na	escola	primária	de	Newark	e	seguiram-se	depoimentos	do	presidente	francês	no	seu	gabinete
no	Eliseu,	do	secretário-geral	das	Nações	Unidas	durante	uma	visita	a	Budapeste,	de	um	imã	da	Mesquita
Azul	em	Istambul,	da	primeira-ministra	britânica	frente	ao	número	10	de	Downing	Street...

O	português	encarou	Catherine.
“E	que	mais?”
Ela	encolheu	os	ombros.
“Sobre	monsenhor	Dardozzi?	Isto	é	o	que	sei.”
“Mas	isso	não	explica	por	que	razão	o	papa	pediu	no	vídeo	que	monsenhor	Dardozzi	rezasse	por

ele...”
“Admito”,	reconheceu	a	auditora	francesa.	“No	entanto,	é	tudo	o	que	sei	sobre	monsenhor	Dardozzi.”
Assentando	o	queixo	na	palma	da	mão,	Tomás	ficou	a	matutar	no	assunto.	Que	relação	haveria	entre	o

que	Catherine	acabava	de	lhe	explicar	sobre	o	papel	de	Dardozzi	no	desfecho	do	escândalo	do	Banco
Ambrosiano	e	os	motivos	que	teriam	levado	o	papa	a	referir-se	ao	falecido	sacerdote?	A	primeira	vista,
nada.	Tinha	por	isso	de	haver	alguma	outra	coisa	que	a	sua	anfitriã	não	sabia...	ou	que	pelo	menos	não	lhe
tinha	dito.	Mas	o	quê?

“Onde	poderei	encontrar	mais	coisas	sobre	monsenhor	Dardozzi?”
“Não	faço	ideia.”
“Durante	a	sua	auditoria	às	contas	do	Vaticano,	a	COSEA	não	se	cruzou	com	mais	matéria	sobre	ele?”
Em	resposta,	a	francesa	apontou	para	um	armário	de	gavetas	ao	lado	da	televisão.
“Quer	olhar	nossos	dossiês?”
Não	foi	preciso	perguntar	a	segunda	vez.	Consciente	de	que	a	investigação	se	encontrava	num	beco

sem	saída	e	era	preciso	quebrar	o	impasse,	Tomás	levantou-se	de	imediato	e	encaminhou-se	para	o
armário,	lançando	apenas	um	olhar	distraído	para	o	televisor.	O	aparelho	mostrava	imagens	em	direto	da
Praça	de	São	Pedro	apinhada	de	gente.	Viam-se	fiéis	ajoelhados,	gente	a	segurar	fotografias	do	papa,
mãos	ao	alto	a	erguerem	cruzes,	olhos	molhados	de	lágrimas,	cartazes	improvisados	com	apelos	a	que	se
salvasse	o	sumo	pontífice,	freiras	e	anônimos	a	rezarem	de	olhos	fechados	e	cabeça	baixa,	polícias	a
formarem	cordões	de	segurança,	repórteres	a	deambularem	entre	a	multidão	e	a	recolherem	testemunhos;
era	uma	imensa	massa	humana	que	não	parava	de	aumentar.

Oráculos	em	toda	a	largura	da	tela	anunciavam	“Papa	sequestrado”	em	letras	garrafais	enquanto	os
algarismos	de	um	relógio	digital	saltitavam	ao	canto	da	imagem.

Era	a	contagem	decrescente	para	a	meia-noite.



XLIII

Os	dossiês	da	primeira	gaveta	não	pareciam	conter	nada	de	relevante.	Tratava-se	apenas	de	pastas
com	faturas	da	eletricidade,	da	água,	do	gás,	dos	combustíveis	e	de	outras	despesas	correntes	da	Santa
Sé.	Ao	passar	uma	vista	de	olhos	pelos	documentos,	Tomás	não	invejou	a	tarefa	dos	auditores,	obrigados
por	dever	profissional	a	estudar	em	pormenor	aquela	interminável	algaraviada	de	números.	Em	bom
rigor,	sentiu	até	uma	admiração	secreta	por	Catherine	ser	capaz	de	ler	tudo	aquilo	sem	adormecer.

Devolvendo	as	pastas	à	primeira	gaveta,	passou	para	a	segunda	e	quase	desfaleceu	quando	se
deparou	com	os	títulos	dos	dossiês	que	aí	se	encontravam.	A	primeira	pasta	em	que	pegou	intitulava-se
Inventário	e,	sentindo-se	desanimar,	encheu	os	pulmões	de	ar	para	ganhar	energia	e	coragem	para	a	abrir.
Estaria	ali	um	soporífero	semelhante	aos	dossiês	que	consultara	até	então?

“O	que	se	passa?”
A	pergunta	de	Catherine	obrigou-o	a	levantar	os	olhos.
“Hã?”
Viu	a	francesa	pegar	no	comando	da	televisão	e	premir	um	botão.	Quase	instantaneamente	a	voz	de

um	jornalista	começou	a	sair	do	aparelho	até	ali	em	silêncio.
“...	magens	do	atentado	que	acabou	de	ocorrer	na	Disneyland”,	dizia	o	apresentador.
“Foram	captadas	pelo	celular	de	um	turista	americano	e	mostram	o	momento	em	que	se	deu	a

explosão.”
Tomás	largou	o	que	estava	a	fazer	e	pôs-se	de	imediato	diante	do	televisor.
“Um	atentado	na	Disneyland?”
As	imagens	não	eram	muito	nítidas,	mas	via-se	perfeitamente	uma	menina	de	uns	seis	anos	a	comer

pipocas	diante	de	um	carrossel	em	andamento	com	crianças	empoleiradas	nos	cavalinhos.	Ouvia-se	uma
música	contínua	e	repetitiva,	presumivelmente	do	carrossel,	e	uma	voz	masculina	a	dar	à	menina
instruções	para	que	olhasse	para	o	celular	e	sorrisse.

“Look	at	daddy”,	dizia	o	pai.	“Daisy,	smile	to	me.	Come	on,	honey.	Smile.	Daddy	is	gonna...”
Nesse	instante	viu-se	uma	mancha	cinzenta	encher	a	tela	e	ouviu-se	um	bruá	que	saturou	os	níveis	de

som	do	celular.	A	imagem	pôs-se	aos	solavancos,	ao	mesmo	tempo	que	se	ouviam	gritos	desordenados	de
crianças	e	de	mulheres,	o	pai	de	Daisy	berrava	Oh	my	God!	Oh	my	God!,	a	imagem	assentou	por
momentos	e	mostrou	uma	nuvem	de	poeira	a	envolver	o	carrossel	e	crianças	a	saírem	dali	a	cambalear,
honey,	you’re	alright?,	muitas	tinham	as	roupas	esfarrapadas	e	as	caras	ensanguentadas,	where’s
mummy?,	where’s	mummy?,	os	gritos	de	horror	e	pânico	multiplicavam-se	numa	cacofonia	infernal,
muitas	pessoas	gritavam	em	várias	línguas,	povikaite	lekar,	Danielska	e	ranena!,	dizia	alguém	em
búlgaro,	sort	d’ici,	vite,	vite!,	ordenava	outra	pessoa	em	francês	com	a	urgência	na	voz.

Viam-se	crianças	a	chorar,	descontroladas,	sem	compreenderem	o	que	se	passava,	mamãe!,	chamava
uma	menina	em	português	com	sotaque	brasileiro,	mais	gritos,	mais	choro,	mais	caos.

O	rosto	do	apresentador	regressou	à	tela.

“O	atentado	acabou	de	ser	reivindicado	num	telefonema	ao	jornal	francês	Figaro	por	alguém
com	sotaque	marselhês	que	disse	pertencer	à	Jaish	Al-Sahabah,	um	movimento	afiliado	do	Estado
Islâmico”,	revelou	o	jornalista.	“Há	também	notícias	de	um	tiroteio	em	Stonehenge,	no	Reino



Unido.	Homens	encapuzados	com	as	bandeiras	negras	do	Estado	Islâmico	abriram	fogo	sobre
turistas	que	visitavam	o	monumento	do	neolítico,	gritando	‘Allah	u	akbar’	e	‘morte	aos	infiéis	e
aos	idólatras’.	Há	um	morto,	dois	feridos	ligeiros	e...”

Atônita,	Catherine	seguia	tudo	com	a	mão	a	cobrir-lhe	a	boca	e	com	o	horror	nos	olhos.
“Mon	Dieu!”,	exclamou.	“Os	atentados	estão	a	multiplicar-se	por	toda	a	parte!”
“Isto	faz	parte	do	plano”,	observou	Tomás	lugubremente.	“Tudo	no	mesmo	dia.	Sequestram	o	papa,

explodem	uma	bomba	no	meio	de	crianças	que	brincam	na	Disneyland,	atiram	em	turistas	num	monumento
histórico...	nada	disso	é	coincidência.”

Na	tela	não	cessavam	de	passar	novas	imagens.
“Chiu,	deixe	ouvir.”

“...	xplodiu	junto	ao	santuário	católico	de	Medjugorje,	na	Bósnia-Herzegovina”,	acrescentou
o	jornalista.	“Morreram	cinco	peregrinos	croatas	e	doze	ficaram	feridos.	Um	grupo	afiliado	ao
Estado	Islâmico	reivindicou	o	atentado,	afirmando	que	o	Islã	irá	recuperar	as	terras	que	no
passado	lhe	pertenceram,	a	começar	pelos	Bálcãs,	e	que...”

Tomás	abanou	a	cabeça.
“Isto	está	bonito...”
“Medjugorje	não	é	aquele	local	na	Bósnia	onde	a	Virgem	apareceu	a	umas	crianças?”
“Esse	mesmo.”
Catherine	manteve	os	olhos	presos	ao	televisor,	avaliando	o	significado	de	tudo	o	que	estava	a

acontecer.

“...Virgem	de	Medjugorje	terá	feito	um	total	de	dez	profecias	nas	aparições	de	1981”,	dizia
um	repórter	sobre	imagens	de	arquivo,	explicando	aos	espectadores	a	relevância	do	santuário
atacado.	“Apenas	três	das	seis	crianças	levantaram	a	ponta	do	véu	sobre	as	palavras	da	Virgem,
revelando	que	as	três	últimas	profecias	eram	as	coisas	mais	terríveis	que	alguma	vez	tinham	visto
e	que,	se	não	houver	uma	conversão	do	mundo	a	Deus	e	a	Jesus,	o	terceiro	segredo	dará	início	a
um	dos	períodos	mais	negros	da	história	da	humanidade.	Embora	a	Igreja	não	tenha	reconhecido
Medjugorje	como	um	sítio	de	peregrinação	católica,	mais	de	vinte	milhões	de	pessoas	já
visitaram	o	local	e...”

“Ai	ai”,	gemeu	ela.	“Não	me	digam	que	a	Virgem	de	Medjugorje	profetizou	a	morte	de	sua	santidade
e	todos	estes	acontecimentos...”

“Não	se	sabe.	As	crianças	pouco	revelaram	sobre	o	que	a	Senhora	de	Medjugorje	lhes	teria
mostrado.”

Catherine	estremeceu.
“Esta	gente	ataca	um	local	de	peregrinação,	criva	de	balas	os	visitantes	de	vestígios	históricos,	faz

explodir	uma	bomba	num	lugar	cheio	de	crianças...	Mon	Dieu!	O	que	querem	os	extremistas	ao	espalhar	a
violência	e	a	morte	por	sítios	que	são	tão	sagrados	para	tanta	gente?”

“Não	é	evidente?	Pretendem	provocar	o	mundo	ocidental.	Rebentam	uma	bomba	aqui,	disparam	uns
tiros	ali,	provocam	uma	matança	acolá,	tudo	ao	mesmo	tempo,	e	o	dia	culminará	na	decapitação	do	papa
em	direto	pela	Internet.	Será	o	ato	final	desta	jornada	e	destina-se	a	enfurecer	os	ocidentais	e	a	levá-los	a
perder	a	cabeça	e	a	lançarem	retaliações	contra	as	comunidades	muçulmanas	nos	seus	países.”

“Isso	significa	a	guerra...”
“Quase	de	certeza.	Os	grupos	que	declararam	afiliação	ao	Estado	Islâmico	pretendem	pôr	a	Europa	a



ferro	e	fogo	para	que	se	desencadeie	uma	grande	jihad	que	estenda	o	Islã	a	todo	o	planeta.	Nem	mais	nem
menos.”

A	francesa	fechou	os	olhos	e	baixou	a	cabeça,	angustiada.
“C’est	un	cauchemar!",	murmurou.	“É	um	verdadeiro	pesadelo.	Atacam	crianças,	matam	turistas,

fazem	explodir	peregrinos,	degolam	sua	santidade...	como	é	possível	uma	coisa	destas?”
O	historiador	suspirou,	sentindo-se	impotente.	O	plano	dos	jihadistas	parecia	desenrolar-se	como	o

guião	de	um	mau	filme	de	Hollywood	e	ninguém	podia	fazer	nada	a	não	ser	observar	os	acontecimentos
como	espectador.	Endireitou-se,	revendo	esta	conclusão,	recusando	até	aceitá-la.	Ninguém	podia	fazer
nada,	não.	Ele	faria.	Ou	pelo	menos	tentaria.

Sem	perder	mais	tempo,	regressou	ao	dossiê	que	havia	largado	momentos	antes,	o	intitulado
Inventário,	e	pôs-se	a	folheá-lo.	Tinha	ainda	muitas	pastas	para	consultar	e	quem	sabe	se	no	meio
daquelas	faturas	e	orçamentos	e	contas	e	mais	não	sabia	o	quê	não	acabaria	por	encontrar	algo	que	lhe
desse	uma	pista.	Mas	uma	pista	de	quê?	Como	poderia	o	registro	da	burocracia	da	Santa	Sé	conduzi-lo
ao	papa?	Não	estaria	a	correr	atrás	de	uma	miragem?

Esteve	quase	a	desistir.	Teve	de	lembrar	a	si	próprio	que	se	procurava	informação	adicional	sobre
monsenhor	Dardozzi	era	porque	o	sumo	pontífice	se	referira	ao	falecido	prelado	nas	curtas	palavras	que
proferira	no	vídeo	difundido	nessa	tarde	e	uma	referência	dessas	não	podia	de	modo	algum	ser	inocente.
Se	o	papa	pedira	a	um	morto	que	rezasse	por	ele,	estava	com	certeza	a	passar	para	o	exterior	uma
mensagem	discreta.	Mas	onde	quereria	o	chefe	da	Igreja	chegar?	O	que	teria	monsenhor	Dardozzi	de
especial?	Que	relação	haveria	entre	o	sequestro	do	papa	e	o	escândalo	do	Banco	Ambrosiano?	Seria	a
essa	relação	que	o	sumo	pontífice	se	referia	realmente?	Ou	tratar-se-ia	de	outra	coisa	que	lhes	escapava?

Questionava-se	sobre	tudo	isto	à	medida	que	ia	folheando	a	pasta	marcada	como	Inventário.	Talvez
lhe	estivesse	de	fato	a	falhar	qualquer	coisa	na	referência	que	o	papa	fizera	a	Dardozzi.	Talvez	o	melhor
fosse	parar,	ganhar	distância	e	rever	tudo	calmamente	do	princípio	ao	fim	para	tentar	perceber	se	haveria
uma	outra...

Um	logotipo	no	topo	das	páginas	que	consultava	interrompeu	a	linha	do	seu	pensamento.
“Olha,	olha...”
A	interjeição	foi	notada	por	Catherine.
“O	que	foi?”
Tomás	indicou	o	dossiê	que	consultava	nessa	altura.
“Esta	pasta	tem	um	inventário	dos	bens	do	banco	do	Vaticano.”
Percebendo	do	que	se	tratava,	a	francesa	não	deu	importância	ao	assunto	e	os	seus	olhos	regressaram

às	imagens	e	informações	que	passavam	na	pequena	tela.
“Ah,	está	bem.”
O	aparecimento	a	meio	dos	documentos	de	uma	série	de	folhas	referentes	ao	Istituto	per	le	Opere	di

Religione,	ou	IOR,	distraiu	Tomás	das	suas	conjeturas.	Não	fora	Catherine	que	lhe	dissera	que	monsenhor
Dardozzi	desempenhara	funções	no	IOR	no	rescaldo	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano?	Pois	ali	estava
uma	série	de	papéis	a	inventariar	os	bens	do	IOR.

Com	a	curiosidade	espicaçada,	estudou	as	folhas	umas	atrás	das	outras.	Uma	resma	referia-se	a	bens
imóveis,	outra	a	mobiliário	e	material	de	escritório,	outra	à	documentação	de	antigos	gestores	e
funcionários,	outra	às	obras	de	arte	expostas	nas	instalações	do	IOR,	outra	aos	automóveis	que	eram
propriedade	da	instituição.

Hesitou	e	voltou	para	trás,	analisando	mais	cuidadosamente	a	terceira	resma.
“Tem	aqui	uma	coisa	classificada	como	documentação	de	antigos	gestores	e	funcionários”,	disse.	“O

que	é	isto?”
Catherine	largou	a	televisão	e	aproximou-se	dele.
“Deixe	ver.”



O	português	entregou-lhe	a	pasta	e	ela	passou	os	olhos	pelos	documentos.	A	chefe	da	COSEA
manteve-se	alguns	segundos	em	silêncio	enquanto	escrutinava	o	maço	de	papéis.

“Ah,	sim!”,	acabou	por	perceber.	“E	o	inventário	das	coisas	que	pertenciam	a	antigos	membros	do
IOR	que	por	algum	motivo	os	deixaram	para	trás	quando	saíram	da	instituição.

Como	não	se	podia	deitar	fora,	a	documentação	que	abandonaram	foi	guardada.	Esse	inventário	faz	a
relação	dos	documentos	que	se	encontram	nessas	condições.”

Ato	contínuo,	Catherine	devolveu-lhe	a	pasta	com	uma	expressão	de	indiferença,	como	se	o	seu
conteúdo	fosse	inócuo.	Foi	também	o	que	Tomás	achou,	de	tal	maneira	que	fechou	o	dossiê	e	se	preparou
para	o	devolver	à	gaveta.	Contudo,	a	meio	do	caminho	reconsiderou.	Por	que	não	ver	tudo	de	uma	ponta	à
outra?

Recuou	e	voltou	a	abrir	a	pasta.	Regressou	à	terceira	resma	de	documentos	do	IOR	e	com	infinita
minúcia	analisou-a	rapidamente	mas	linha	a	linha;	o	diabo	estava	nos	pormenores,	diziam	os	ingleses,	e
ele	concordava.	Quem	sabe	se...

Parou	a	meio	da	quinta	página	e	sentiu	um	baque	no	coração	ao	ver	ali	escrito	o	nome	que	procurava;
era	previsível	e,	por	estranho	que	parecesse,	inesperado.

“Renato	Dardozzi?!”
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O	nome	do	monsenhor	que	fizera	a	limpeza	ao	IOR	no	rescaldo	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano
atraiu	a	atenção	de	Catherine.	A	francesa	desviou	de	novo	os	olhos	das	notícias	que	passavam	na
televisão	e	atirou	a	Tomás	o	olhar	inquisitivo	de	quem	não	percebia	onde	ele	pretendia	chegar.

“Dardozzi?	Que	se	passa	com	ele?”
O	português	apontou	para	uma	página	do	dossiê	que	consultava	nesse	momento.
“Está	aqui!	Vê?	Renato	Dardozzi!”
A	chefe	da	equipe	de	auditores	voltou	a	aproximar-se	e	verificou	a	linha	onde	o	nome	de	Dardozzi

era	referido.
“Ah,	pois.	Quando	o	monsenhor	morreu	tiveram	de	esvaziar	os	armários	dele	no	IOR.
O	problema	é	que	não	tinham	a	quem	entregar	as	coisas	que	lá	estavam	e	não	as	podiam	deitar	fora.

Então	juntaram-nas	e	guardaram-nas.	Daí	que	os	seus	bens	apareçam	no	inventário.	Parece-me	normal.”
Mais	uma	vez	não	atribuía	grande	significado	à	descoberta,	embora	Tomás	não	estivesse	disposto	a

largar	o	assunto;	dera-lhe	tanto	trabalho	chegar	até	ali	que	qualquer	pista,	por	mais	pequena	que	fosse,
seria	tratada	como	ouro.

“E	onde	guardaram	estes	pertences	de	monsenhor	Dardozzi?”	A	chefe	da	COSEA	pegou	na	pasta	e
consultou	a	resma	do	IOR	referente	ao	inventário	dos	documentos	de	antigos	gestores	e	funcionários.	No
entanto,	algo	no	texto	fê-la	contrair	o	rosto	numa	expressão	de	surpresa.

“Oh.”
“O	quê?”,	admirou-se	o	português	ao	vê-la	subitamente	tão	intrigada.	“O	que	encontrou?”
Catherine	apontou	para	um	símbolo	impresso	à	direita	do	nome	do	monsenhor.
“Está	a	ver	isto?	É	o	selo	papal.”
“Sim?”,	estranhou	ele.	“E	o	que	está	isso	aí	a	fazer?”
“Sabe	o	que	é	um	selo	papal,	não	sabe?”
“Na	minha	atividade	de	historiador	já	lidei	várias	vezes	com	selos	papais,	minha	cara”,	retorquiu,

puxando	pelos	pergaminhos	de	acadêmico.	“Até	já	mexi	num	daqueles	de	máxima	importância,	decorados
com	cordões	de	seda,	está	a	ver	quais	são?”

“Sim,	mas	sabe	para	que	servem	os	selos	papais?”
“São	usados	em	documentos	a	que	o	papa	atribui	grande	relevância	ou	aos	quais	quer	dar	a	sua

aprovação,	como	por	exemplo	as	bulas.	Qualquer	historiador	o	sabe.”
Ela	fitou-o	com	um	semblante	nublado,	como	se	a	presença	do	selo	papal	num	inventário	constituísse

um	mistério.
“Pois,	mas	neste	contexto	o	sinal	aqui	escrito	quer	dizer	que	sua	santidade	mandou	selar	estes

documentos.”	Fez	uma	careta.	“Ora	isso	não	faz	sentido.”
“Não	faz	sentido	por	quê?	Não	é	costume?”
“Claro	que	não.”
“Mas	há	alguma	outra	função	dos	selos	papais	que	eu	desconheça?”
“Bem...	são	de	fato	usados	nas	circunstâncias	que	referiu,	designadamente	para	dar	importância	a	um

documento	ou	significar	que	sua	santidade	o	aprova,	embora	neste	contexto	só	possa	ter	sido	usado
porque	a	matéria	em	apreço	é...	é...”



Calou-se,	como	se	só	a	meio	da	frase	percebesse	o	sentido	da	descoberta.
“É	o	quê?”
A	francesa	corou,	percebendo	que	havia	inadvertidamente	atiçado	a	curiosidade	dele.	Sentia	a

pressão	para	terminar	a	frase	mas	em	boa	verdade	não	o	podia	fazer	sob	pena	de	o	encher	de	suspeitas.
“É...	é...	enfim,	não	é	nada.”
“Não,	diga”,	insistiu	ele.	“É	o	quê?”
“Nada,	nada...”
Tomás	fitou-a	com	uma	expressão	dura,	mostrando	que	não	tencionava	ceder	neste	ponto.
“Ouça,	Catherine,	a	vida	do	papa	corre	grave	perigo”,	lembrou.	Fez	um	gesto	a	indicar	o	televisor

que	se	encontrava	no	gabinete.	“No	vídeo	em	que	ele	apareceu	decidiu	fazer	uma	referência	críptica	a
monsenhor	Dardozzi.	Uma	vez	que	o	monsenhor	já	morreu,	trata-se	evidentemente	de	uma	pista	que	nos
estava	a	dar.	Temos	de	a	seguir,	compreende?	Ora	essa	pista	levou-nos	agora	a	estes	documentos.	Podem
ser	muito	importantes,	podem	não	valer	nada.	Não	sei.	Mas	temos	de	verificar	e	o	tempo	corre,	pois	as
coisas	mais	insignificantes	podem	vir	a	revelar-se	muito	pertinentes.”	Amaciou	a	voz,	embora	mantendo
a	firmeza.	“Por	favor,	explique-	-me	o	que	sabe	e	não	me	venha	com	joguinhos.

Está	em	jogo	a	vida	do	chefe	da	Igreja,	e	de	muitas	outras	pessoas	que	serão	inevitavelmente	afetadas
pela	crise	que	agora	se	desencadeou.”

“Eu...”
Tomás	fitou-a	com	intensidade,	como	um	juiz	a	conceder	ao	réu	uma	última	oportunidade.
“Considerando	este	contexto	de	arquivo,	qual	o	significado	da	decisão	do	papa	de	pôr	o	seu	selo	no

documento?”
Catherine	exalou	um	suspiro.	De	fato,	e	à	luz	do	vídeo,	aquela	matéria	poderia	ser	relevante	para

perceber	a	alusão	do	papa	a	monsenhor	Dardozzi.	Indicou	por	isso	o	sinal	impresso	na	folha.
“Como	já	referiu,	o	selo	papal	é	usado	em	múltiplas	circunstâncias.	Neste	contexto,	no	entanto,	eu

diria	que	sua	santidade	colocou	o	selo	porque	entendeu	que	o	documento	em	questão	tem	de...	enfim,	não
pode	ser	visto	por	ninguém.”

Tomás	fixou	os	olhos	vidrados	na	anfitriã,	na	dúvida	sobre	se	ela	se	teria	expressado	bem	ou	se	ele
teria	entendido	corretamente.

“Isto	quer	dizer	que	o	papa	viu	os	documentos	encontrados	nas	gavetas	de	monsenhor	Dardozzi?”
“Viu.”
O	tom	da	resposta	de	Catherine	indiciava	que	a	resposta	que	ele	dera	era	correta,	mas	incompleta.
“E...	e	depois	de	os	ver	concluiu	que	tinham	de	permanecer	secretos?	E	isso?”
Ela	confirmou	com	um	leve	movimento	da	cabeça.
“E	isso	mesmo.”
O	historiador	convenceu-se	nesse	instante	de	que	se	encontrava	na	pista	certa.	Tudo	fazia	sentido.	Por

algum	motivo	o	papa	dirigira	a	atenção	deles	para	monsenhor	Dardozzi.
por	quê?	O	que	haveria	na	vida	de	Renato	Dardozzi	pertinente	para	aquela	situação?	Seria	para

aqueles	dossiês	selados	com	o	selo	papal	que	o	chefe	da	Igreja	os	queria	encaminhar?
“Onde	estão	guardados	os	documentos?”
“Bem...	no	IOR,	presumo	eu.”
“Então	temos	de	ir	lá.”
Ela	interrogou-o	com	os	olhos,	como	se	a	sugestão	fosse	absurda.
“Agora?”
“Sim,	agora.	Qual	é	a	dúvida?”
“O	IOR	está	fechado.”
“Não	o	podemos	abrir?”
“Quer	dizer...	há	o	problema	de	o	Tomás	ter	recebido	ordem	de	detenção.	Teremos	de	ir	ter	com	sua



eminência	e	explicar-lhe	tudo	em	pormenor.	Depois	sua	eminência	terá	de	ligar	ao	presidente	do	IOR,
que	julgo	que	se	encontra	fora	de	Roma,	e	pedir-lhe...”

“Isso	assim	nem	amanhã”,	cortou	Tomás,	impacientando-se.	“Por	que	não	entramos	no	banco	do
Vaticano	à	força?”

“À	força?”
O	historiador	apontou	para	o	relógio	de	pulso.
“Vê	os	ponteiros?	Já	reparou	que	estão	a	marchar	rapidamente	para	a	meia-noite?	O	tempo	não	para	e

ainda	temos	muita	coisa	para	fazer.	Precisamos	de	entrar	no	banco	do	Vaticano,	depois	temos	de	localizar
os	documentos	deixados	por	monsenhor	Dardozzi	e	por	fim	há	que	lê-los.	É	demasiada	coisa	para	quem
não	tem	tempo	a	perder.	Temos	de	queimar	etapas.	Se	for	mais	rápido	assaltar	o	banco...	então	assaltemo-
lo.”

Ela	abanou	a	cabeça.
“Desculpe,	não	é	assim	tão	simples”,	devolveu,	determinada	a	não	se	meter	em	loucuras.	“O	sistema

de	segurança	do	IOR	é	apertado.	Não	é	chegar	lá,	arrombar	a	porta	e	já	está.	Não	é	assim.”
“Então	como	é?”
Catherine	abeirou-se	da	parede	onde	se	encontrava	pregado	um	mapa	da	Cidade	do	Vaticano.
“Como	sabe,	o	IOR	situa-se	aqui”,	disse,	indicando	um	ponto	junto	ao	Palácio	Apostólico.	“O	único

acesso	é	através	do	pátio	Sisto	V.	A	entrada	é	vigiada	vinte	e	quatro	horas	por	dia	pelos	gendarmes	e	no
interior	há	vários	cofres.	Mesmo	que	conseguíssemos	ludibriar	a	segurança,	e	não	conseguimos,	teríamos
de	conhecer	o	segredo	dos	cofres.	Nada	que	se	faça	num	par	de	horas,	como	deve	calcular.”

Tomás	massajou	o	queixo.	O	assalto	seria	uma	medida	desesperada	de	quem	corria	contra	o	tempo,
mas	tinha	de	se	render	à	evidência:	simplesmente	não	era	viável.	Uma	operação	daquelas,	para	ser	bem-
sucedida,	exigiria	meses	de	preparação.	Qualquer	improviso	estava	destinado	ao	fracasso.

“Bem,	então	teremos	mesmo	de	ir	ter	com	sua	eminência”,	aceitou.	Fez	um	sinal	para	a	pasta.	“Veja
se	há	aí	alguma	indicação	mais	precisa	sobre	o	paradeiro	dos	documentos.”

A	francesa	reviu	rapidamente	o	dossiê	com	o	inventário	do	IOR	para	procurar	a	informação.	Folheou
algumas	páginas	e	não	encontrou	nada	de	relevante.	Não	desistiu.

Após	refletir	durante	alguns	segundos,	foi	a	uma	nova	gaveta	e	tirou	uma	outra	pasta.
Abriu-a	e	começou	a	vasculhar	o	interior.
“O	que	é	isso?”
“É	o	dossiê	com	a	relação	do	arquivo	do	IOR”,	respondeu,	sempre	a	esquadrinhar	os	documentos	ali

guardados.	“Estou	a	tentar	perceber	em	que	sala	do	IOR	foram	colocados	os	bens	pertencentes	a
monsenhor	Dardozzi	para	que	possamos	ped...”	De	repente	arqueou	as	sobrancelhas.	“Oh!”

“O	que	foi?”
Indicou	uma	linha.
“Olhe	para	isto!	Os	documentos	de	monsenhor	Dardozzi	com	o	selo	papal	estão...
estão	aqui!”
“Aqui	onde?”
“Nos	arquivos	do	IOR	do	Palácio	das	Congregações.”
“Onde?”
Catherine	fitou-o	com	uma	expressão	em	que	se	misturava	surpresa,	incredulidade	e	até	divertimento,

e	apontou	para	o	chão	como	se	fosse	literalmente	o	sítio	a	que	se	referia.
“Aqui.”
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A	porta	que	se	encontrava	no	átrio	da	cave	do	Palácio	das	Congregações,	ao	lado	do	acesso	à
garagem	onde	ambos	haviam	estado	no	final	dessa	manhã,	tinha	um	ar	compacto;	dir-se-ia	a	caixa-forte
de	um	banco.	Tomás	aproximou-se	dela	e	pousou	a	palma	da	mão	na	superfície,	sentindo-lhe	a	textura
lisa	e	o	toque	frio	de	metal.

“É	blindada.”
Catherine	mordeu	o	lábio	inferior.
“Não	admira”,	disse.	“No	fim	de	contas	são	os	arquivos	confidenciais	do	IOR.	Com	certeza	não	iriam

guardar	aqui	as	suas	preciosidades	sem	uma	boa	proteção.”
“Então	como	fazemos	para	entrar?”
Ouviu	um	tilintar	de	metais	e	virou-se	para	trás.	A	francesa	retirava	o	molho	de	chaves	da	carteira.
“Por	que	não	destrancá-la?”
O	historiador	abriu	a	boca	de	pasmo.
“Tem	a	chave	desta	porta?”
A	chefe	da	COSEA	começou	a	inspecionar	as	chaves	uma	a	uma,	à	procura	da	correta.
“Não	se	esqueça	de	que	sou	a	responsável	pela	equipe	de	auditoria	do	Vaticano”,	lembrou.	“Sua

santidade	deu-me	acesso	total	aos	arquivos	da	Santa	Sé,	incluindo	os	desta	sala.”
“E	já	cá	veio?”
Catherine	localizou	a	chave	certa	e	introduziu-a	na	fechadura.
“Sua	santidade	disse-me	que	havia	outras	prioridades”,	justificou-se,	rodando	a	chave.	“É	por	isso	a

primeira	vez	que	aqui	entro.”	A	porta	abriu-se	e	a	francesa	deu	um	passo	para	a	frente	e	olhou-o
convidativamente.	“Vem?”

Deram	com	uma	sala	de	aspecto	desconchavado,	as	paredes	tapadas	por	sucessivos	armários
cinzentos	repletos	de	gavetas	do	chão	ao	teto.	Havia	pó	por	todo	o	lado	e	no	ar	pairava	um	vago	cheiro	a
mofo;	parecia	ter	passado	muito	tempo	desde	que	alguém	ah	entrara.	As	estruturas	tinham	linhas
antiquadas,	talvez	dos	anos	50,	e	no	puxador	de	cada	gaveta	havia	um	espaço	com	uma	etiqueta
datilografada	em	papel	para	identificar	os	dossiês.

“Por	que	razão	o	banco	do	Vaticano	mantém	aqui	os	arquivos	confidenciais	e	não	na	sua	sede?”
“Boa	pergunta”,	observou	a	chefe	da	COSEA.	“Confesso	que	não	sei.	Presumo	que,	como	se	trata	de

um	lugar	que	não	é	associado	ao	IOR,	seja	considerado	mais	seguro.”
Os	dois	separaram-se.	Um	foi	verificar	os	armários	da	parede	esquerda	enquanto	o	outro	ficou	com

os	da	direita;	ao	todo	havia	talvez	umas	oitenta	gavetas.	Não	lhes	pareceram	muitas,	até	porque	podiam
perceber	o	conteúdo	de	cada	uma	pelas	etiquetas	dos	puxadores.	Tomás	começou	a	verificá-las.	Uma
dizia	Rádio	Vaticano,	outra	L’Osservatore	Romano,	outra	Museu	Fio-Cristão,	e	assim	por	diante.

A	primeira	que	verdadeiramente	chamou	a	atenção	do	historiador	ficava	no	alto	do	segundo	armário
que	inspecionou.	Tinha,	como	as	demais	gavetas,	um	título	datilografado	em	vermelho	com	letras	de	uma
máquina	de	escrever	antiga.

Suas	Santidades



Uma	gaveta	dedicada	aos	papas?,	admirou-se	Tomás.	Puxou-a	e	deparou-se	com	uma	série	de	pastas
alinhadas	no	interior.	Pegou	numa	e	verificou	o	nome.

Benedictus	XVI.
Abriu-a	e	espreitou	o	interior;	eram	os	pormenores	da	conta	bancária	de	Joseph	Ratzinger.
“Sabia	que	o	papa	Bento	XVI	tem	uma	conta	aqui	no	banco	do	Vaticano?”
“É	natural”,	retorquiu	Catherine	maquinalmente,	concentrada	nas	suas	gavetas.	“Os	papas	são	seres

humanos,	não	lhe	parece?	Também	têm	as	suas	despesas	e	os	seus	rendimentos.”
“É	a	conta	trinta	e	nove	mil	oitocentos	e	oitenta	e	sete,	aberta	em	nome	de	Joseph	Ratzinger.”

Verificou	os	movimentos.	“Caramba,	o	homem	fartava-se	de	ganhar	dinheiro!
Sabe	quanto	é	que	ele	recebeu	numa	única	tranche	que	lhe	entrou	na	conta	em	Março	de	2010?	Quase

dois	milhões	e	meio	de	euros!”
Incrédula,	a	francesa	arregalou	olhos	escandalizados	e	voltou-se	para	trás.
“Onde	está	isso?”
Tomás	virou	a	pasta	para	ela,	exibindo	o	extrato	de	conta	onde	se	encontrava	a	informação.
“Aqui.	Este	é	o	dossiê	da	conta	de	Bento	XVI	aqui	no	banco	do	Vaticano.”
A	chefe	da	COSEA	foi	ter	com	ele	e	consultou	o	documento.	Lá	estava	no	fundo	da	página	o	valor

referido	em	algarismos	árabes:	2.	400.000	euros.
“Mince!	Mas	que	bela	maquia!”	Estudou	as	referências	da	movimentação	do	dinheiro.	“Veio	pelo

visto	de	um	fundo	com	o	nome	do	papa.”
“Mas	há	mais	entradas”,	indicou	o	português,	pousando	o	dedo	nas	linhas	de	outros	extratos.	“Veja

aqui,	outra	transferência.	E	ali	mais	três.	O	homem	recebia	dinheiro	e	mais	dinheiro.”	O	dedo	deslizou
para	a	esquerda,	onde	se	encontrava	o	remetente,	o	Fundo	Bento	XVI.	“Repare.	O	autor	das
transferências	é	quase	sempre	o	mesmo.”

A	auditora	verificou	o	nome.
“São	os	livros!”,	constatou.	“Não	sabe	que	o	papa	Bento	XVI	publicou	mais	de	cento	e	trinta	títulos?

Isto	são	os	direitos	de	autor	que	ele	passou	a	receber.	Durante	o	pontificado	as	vendas	dispararam	em
todo	o	mundo	e...	e	pelo	visto	Ratzinger	ficou	rico.”

Enquanto	Catherine	verificava	a	conta	de	Bento	XVI,	Tomás	dedilhava	as	outras	pastas	que	se
encontravam	na	gaveta	marcada	Suas	santidades.	Tirou	mais	uma	e	espreitou	o	nome	do	titular.

Paulus	VI.
Abriu-a	e,	ao	consultar	os	extratos	sucessivos,	arqueou	as	sobrancelhas	quando	constatou	que	os

números	de	titular	de	conta	variavam	de	folha	para	folha.	Uma	era	a	26400-042,	descrita	como	conta
pessoal	de	Paulo	VI,	outra	a	26400-035.

“E	esta,	hem?”,	admirou-se.	“Ora	veja,	o	papa	Paulo	VI	tem	várias	contas.”
Ainda	com	o	dossiê	de	Bento	XVI	nas	mãos,	a	francesa	espreitou	a	pasta	que	o	historiador	abrira.
“Tinha”,	corrigiu	ela.	“Que	eu	saiba	o	papa	Paulo	VI	já	morreu.”
“Tem”,	repetiu	Tomás,	pousando	o	indicador	numa	linha.	“As	contas	ainda	estão	abertas.”
Nova	surpresa.	Catherine	verificou	as	datas	impressas	no	dossiê	cujo	titular	era	Giovanni	Battista

Montini,	o	nome	de	Paulo	VI,	e	confirmou	que	assim	era.
“Mon	Dieu,	tem	razão.”	Fez	uma	careta	de	perplexidade.	“Como	é	isto	possível?”
“Qual	é	o	problema	de	estas	contas	ainda	estarem	abertas?”
“Quando	o	titular	de	uma	conta	morre	a	conta	tem	de	ser	fechada,	percebe?	O	fato	de	permanecer

aberta	suscita	várias	perguntas	inquietantes.	Por	que	se	encontra	ela	ativa	se	o	titular	já	não	existe?	Está
alguém	a	movimentá-la	agora?	Quem?”

“Pode	ser	um	herdeiro.”
“No	IOR?	As	únicas	pessoas	ou	entidades	que	podem	ter	conta	aberta	no	IOR	são	as	da	Igreja

Católica.	Os	leigos	não	têm	acesso	ao	IOR,	está	a	compreender?”



Tomás	assentiu.
“Então	há	aqui	muita	matéria	para	investigar.”
“Pelo	visto.”
O	português	apontou	para	os	diferentes	números	de	conta	a	que	os	extratos	se	referiam.
“Note	que	o	papa	Paulo	VI	dispunha	de	várias	contas”,	insistiu,	retomando	a	observação	que	fizera

momentos	antes.	“A	conta	vinte	e	seis	mil	e	quatrocentos	barra	zero	quatro	dois	tem	ainda	cento	e	vinte	e
cinco	mil	e	trinta	e	um	euros.	A	conta	com	o	mesmo	número,	mas	barra	zero	três	cinco,	soma	duzentos	e
noventa	e	oito	mil	cento	e	cinquenta	e	um	euros.	A	conta...”

“Isso	não	é	necessariamente	anormal”,	esclareceu	a	chefe	dos	auditores.	“O	papa	Paulo	VI	viveu
numa	época	de	grande	instabilidade	cambial	e	era	comum	as	pessoas	disporem	de	diversas	contas	em
moedas	diferentes.	Se	a	lira	baixava,	defendiam-se	com	os	dólares.	Se	os	dólares	fraquejavam,
defendiam-se	com	marcos.	Claro	que,	com	o	aparecimento	do	euro,	todo	esse	dinheiro	acabou	por	ser
convertido	na	mesma	moeda.”

Enquanto	ela	falava,	Tomás	devolveu	a	pasta	de	Paulo	VI	à	gaveta	e	retirou	outra,	assinalada	como
pertencente	a	Johannis	Paulus	I.	Abriu-a	e	espreitou	o	interior.

“A	conta	do	papa	João	Paulo	I	tem	cento	e	dez	mil	euros”,	notou.	“E,	apesar	de	Albino	Luciani	ter
morrido	em	1978	em	circunstâncias	pouco	claras,	também	ainda	permanece	aberta.”	Catherine	abanou	a
cabeça	numa	expressão	de	incredulidade.	“Como	é	isso	possível?!”,	questionou-se,	perplexa.	“Quem
estará	a	gerir	essas	contas?”

Tudo	boas	perguntas,	mas	o	português	depressa	se	cansou	de	espreitar	as	contas	bancárias	dos	papas
e	devolveu	as	pastas	à	gaveta;	nada	daquilo	lhe	parecia	ter	a	menor	relevância	para	o	assunto	que	tinha
em	mãos.

“Já	chega	de	bisbilhotice”,	sentenciou,	passando	para	o	armário	seguinte.	“Temos	que	nos	apressar
porque	não	há	muito	tempo	para	encontrar	o	que	procuramos.”

A	chefe	da	COSEA	sentia	uma	enorme	vontade	de	continuar	a	examinar	o	teor	daquela	gaveta,	mas	o
seu	parceiro	tinha	razão.

A	prioridade	era	salvar	o	papa.	Naquelas	circunstâncias,	tudo	o	resto	se	tornava	secundário.	Guardou
também	ela	a	pasta	de	Bento	XVI	no	seu	lugar,	fechou	a	gaveta	de	Suas	santidades	e	regressou	à	sua
fileira	de	armários	para	recomeçar	a	busca	que	os	levara	aos	arquivos	confidenciais	do	IOR.

Na	verdade,	interrogou-se	Tomás,	o	que	procuravam	exatamente?	As	gavetas	apresentavam	uma
sucessão	de	diferentes	temas;	uma	assinalava	Nunciaturas	pontifícias,	outra	indicava	Suíça,	outra	dizia
Corpo	della	Gendarmeria,	e	assim	sucessivamente.	Onde	encontrar	matéria	relevante	no	meio	de	tudo
aquilo?	A	pasta	Suíça	seria	certamente	interessante,	por	ter	a	ver	com	as	relações	entre	o	IOR	e	a	banca
suíça,	onde,	sob	a	garantia	de	confidencialidade,	se	escondia	tanto	dinheiro	de	origem	duvidosa,	mas
valeria	a	pena	perder	tempo	com	isso	numa	altura	em	que	ele	era	tão	precioso?	E	que	dinheiro	sujo
poderia	haver	se	se	estava	a	falar	das	relações	mantidas	pelo	banco	do	Vaticano	com	os	bancos	suíços?
Não	valia	a	pena.

“Aqui	está!”
As	palavras	de	Catherine	fizeram-no	voltar-se	para	trás.	A	francesa	estava	plantada	diante	de	um

armário	do	outro	lado	da	sala	a	analisar	uma	gaveta.
“Disse	alguma	coisa?”
Ela	parecia	de	tal	modo	embrenhada	no	que	descobrira	que	não	respondeu	de	imediato.	Tomás

atravessou	a	sala	e	abeirou-se	da	auditora,	intrigado	com	a	exclamação	e	com	a	gaveta	que	ela	estudava
sem	abrir.	Catherine	virou-se	para	ele	e	mostrou-lhe	a	etiqueta	da	gaveta	que	acabava	de	encontrar	num
dos	armários	do	arquivo	confidencial	do	IOR.

“Isto.”
Datilografadas	a	tinta	vermelha	junto	ao	puxador	estavam	o	que	a	seus	olhos	pareciam	duas	palavras



mágicas.

Monsignor	Dardozzi

Era	o	dossiê	que	procuravam.



XLVI

Em	boa	verdade	não	deveria	ser	surpreendente,	mas	Tomás	e	Catherine	não	deixaram	de	se	sentir
admirados	com	o	muito	relevante	pormenor	de	a	gaveta	intitulada	Monsignor	Dardozzi	se	encontrar
selada.	É	certo	que	a	informação	já	constava	do	inventário	do	IOR	que	meia	hora	antes	haviam
descoberto	no	armário	do	gabinete	da	chefe	da	COSEA,	mas	o	curioso	é	que	se	tratava	da	única	gaveta
nessas	condições.

“Porquê	o	selo	papal?”,	questionou	a	francesa,	sem	compreender.	“Já	reparou?	Nem	as	gavetas	nem
as	pastas	com	os	pormenores	das	contas	bancárias	de	suas	santidades,	matéria	supostamente	da	maior
confidencialidade,	estão	rodeadas	de	tão	grande	sigilo.	O	que	haverá	de	tão	especial	nestes
documentos?”

Realmente	estranho,	concordou	o	historiador.	Passou	os	dedos	pelo	selo	papal,	sentindo-lhe	a
superfície	rugosa,	e	analisou-o	com	cuidado;	era	de	cobre	e	ostentava	numa	face	os	rostos	de	São	Pedro	e
São	Paulo,	com	uma	cruz	entre	ambos	e	as	palavras	SPA	e	SPE	cravadas	sobre	as	cabeças,	evidentemente
referências	aos	dois	maiores	apóstolos	da	cristandade.

Catherine	aproximou-se	e	também	analisou	o	desenho	impresso	no	selo	papal.
“Que	estranho,	sempre	pensei	que	os	selos	papais	contivessem	referências	que	os	relacionassem	com

um	determinado	santo	padre.”
Tomás	pegou	no	selo	e	virou-o	ao	contrário,	mostrando	a	face	escondida.
“Estão	aqui.”
Tratava-se	de	uma	inscrição	simples	com	o	nome	do	atual	papa.
“Ah,	bom.	Isto	prova	que	foi	mesmo	sua	santidade	quem	mandou	selar	os	documentos	de	monsenhor

Dardozzi.”
“A	questão	agora	é	ver	o	que	a	gaveta	contém,	não	é	verdade?”
Os	olhos	de	ambos	voltaram	a	deter-se	no	selo	papal	que	impedia	a	abertura	da	gaveta.
“Como	vamos	fazer	isso?”,	quis	saber	a	responsável	pela	equipe	de	auditoria	à	Santa	Sé.	“A	gaveta

está	selada.”
Os	dedos	do	historiador	voltaram	a	passar	pelo	selo	papal,	como	se	o	acariciassem	mas	também

como	se	o	testassem	e	ao	mesmo	tempo	brincassem	com	uma	ideia	arrojada.
Tomás	hesitou.	Atrever-se-ia?
“Temos	de	quebrar	o	selo.”
Quase	instantaneamente,	Catherine	interpôs-se	entre	ele	e	o	armário,	antes	que	Tomás	fizesse	algum

disparate.
“Está	louco?!”,	escandalizou-se.	“Isto	é	o	selo	papal!	Mince!	Não	se	quebra	o	selo	papal	assim	sem

mais	nem	menos!”
“E	por	que	não?”
“Porque...	porque	não.	Sua	santidade	selou	esta	gaveta	e	só	sua	santidade	a	pode	abrir.	O	selo	papal	é

sagrado.”
O	português	inclinou-se	para	a	frente	e	estreitou	as	pálpebras,	como	se	quisesse	partilhar	com	ela

uma	confidência.
“Mesmo	que	esteja	em	jogo	a	vida	do	papa?”



A	chefe	da	COSEA	vacilou.	As	circunstâncias	que	viviam	não	eram	realmente	normais.
Justificar-se-ia	respeitar	o	selo	papal?	Ou	seria	preferível	investigar	o	assunto	até	às	últimas

consequências,	tendo	sobretudo	em	conta	que	a	vida	do	papa	corria	grande	perigo	e	tinham	esperança	de
encontrar	naquela	gaveta	algo	que	os	poderia	pôr	no	encalço	do	sumo	pontífice?	Em	bom	rigor,	percebeu,
não	dispunham	de	alternativa.

Com	um	suspiro	conformado,	Catherine	deu	um	passo	para	o	lado	e	afastou-se,	deixando	livre	o
acesso	à	gaveta	como	se	assim	entregasse	a	Tomás	a	responsabilidade	pelo	sacrilégio	que	sabia	ter-se
tornado	inevitável.

“Está	bem”,	concedeu,	em	voz	sumida.	“Faça	como	entender.”
O	historiador	pegou	no	lacre	do	selo	com	a	ponta	dos	dedos	e	sacudiu-o.	Nada	aconteceu.	Na

verdade	estava	habituado	a	ver	manuscritos	históricos	com	o	selo	já	quebrado	e	aquela	era	a	primeira
vez	que	tinha	de	ser	ele	próprio	a	parti-lo.	Como	deveria	proceder?	Haveria	alguma	técnica	especial?
Talvez	houvesse,	mas	desconhecia-a.	Teria	de	improvisar.

Olhou	em	redor,	em	busca	de	um	objeto	cortante,	mas	não	viu	nada	que	correspondesse	àquilo	de	que
precisava.	Meteu	a	mão	ao	bolso	e	tirou	um	molho	de	chaves.	Com	a	ponta	de	uma	começou	a	raspar	o
selo.

O	lacre	cedeu	e	saltou.
“Já	está.”
A	gaveta	ficou	enfim	acessível.	Trocou	um	olhar	com	Catherine,	quase	como	se	lhe	pedisse

autorização	para	seguir	em	frente.
“Allez-y”,	disse	ela.	“Avance.”
O	historiador	puxou	a	gaveta	e	abriu-a.	O	interior	estava	pejado	de	pastas	e	todas	elas	pareciam	bem

gordas,	como	se	estivessem	atafulhadas	de	papéis.
“Caramba!”,	exclamou,	chocado	com	a	dimensão	da	tarefa	diante	deles.	“São...	são	milhares	de

documentos!”
A	francesa	mostrava-se	igualmente	perdida.
“Começamos	por	onde?”
Tratava-se	de	uma	pergunta	sem	resposta	óbvia	para	além	de	que	teriam	inevitavelmente	de	começar

por	algum	sítio.	Tomás	pegou	na	primeira	pasta	e	abriu-a.	O	interior	estava	repleto	de	documentos
bancários	impressos	no	que	parecia	papel	químico.

Pestanejou,	surpreendido.
“Isto	não	são	originais”,	constatou.	“São...	não	sei,	parecem	fotocópias	antigas.”
“Deixe	ver.”
A	chefe	da	COSEA	analisou	a	aparência	dos	documentos.	Depois	sentiu-lhes	a	superfície	macia	e	até

a	cheirou.	Os	papéis	exalavam	um	vago	odor	a	químicos.
“São	fotocópias	antigas,	não	são?”
Ela	assentiu.
“Sim.”
Um	pegou	numa	pasta	e	o	outro	na	outra.	Quando	acabaram	de	as	consultar	passaram	para	outra	e

outra	ainda,	cada	um	mergulhado	num	dossiê	como	se	se	ausentassem	num	mundo	paralelo.	Nada	mais
disseram	ao	longo	de	toda	a	hora	seguinte,	com	exceção	de	interjeições	ocasionais	ou	de	um	ou	outro
esclarecimento	técnico	que	Tomás	ia	pedindo	à	auditora,	muito	mais	à	vontade	do	que	ele	no
manuseamento	de	documentos	de	gestão.

“Olhe	para	isto”,	pediu	o	historiador	a	certa	altura.	“O	que	é?”
Catherine	espreitou	o	papel.
“Isso?”	Fez	uma	pausa	enquanto	estudava	o	texto.	“É	a	ata	de	uma	reunião	do	conselho	de

administração	do	IOR.”



O	português	pousou	a	pasta	e	massajou	as	têmporas,	procurando	descontrair-se	após	tanto	tempo
continuamente	concentrado	na	leitura	de	textos	densos.

“Já	reparou	no	tipo	de	papelada	que	aqui	está	guardada?”
Ela	olhou	para	as	inúmeras	pastas	gordas	que	enchiam	a	gaveta.
“Assim	visto	por	alto,	diria	que	os	documentos	de	monsenhor	Dardozzi	devem	ser	aí	uns	quatro	mil,

mais	coisa	menos	coisa.	Já	estive	até	a	verificar	as	datas.	Não	sei	se	notou,	mas	o	dossiê	cobre	vinte	e
quatro	anos	de	atividade	do	IOR.	E	um	período	muito	alargado,	duvido	que	consigamos	dar	conta	do
recado	em	tão	pouco	tempo.”

“O	mais	importante	não	é	a	quantidade	de	documentos,	mas	a	qualidade”,	sublinhou	ele.	Folheou
rapidamente	a	pasta	que	tinha	em	mãos.	“Ora	veja	o	que	aqui	está.	São	ofícios,	recibos,	registros	de
transferências,	extratos	de	contas,	faturas,	certificados	de	ações	e	obrigações,	relatórios	confidenciais,
processos	verbais	de	conselhos	de	administração,	listas	de	contas	cifradas...	eu	sei	lá!	Tudo	documentos
de	natureza	financeira	ou	estritamente	bancária	e	de	gestão	do	banco	do	Vaticano.”

“Sim,	é	verdade”,	confirmou	ela	num	sussurro	fatigado.	“Mas	que	significa	isto	tudo?”
Tomás	não	encontrou	resposta	para	a	pergunta.	Que	sentido	tinham	aqueles	documentos?	Seriam

mesmo	relevantes?	Inspirou	fundo,	para	ganhar	ânimo,	e	voltou	a	mergulhar	na	pasta.	Folheou	mais
extratos	de	conta,	mais	transferências,	mais	relatórios.

Tudo	se	repetia;	a	única	coisa	diferente	eram	os	algarismos	e	as	datas.
A	pergunta	de	Catherine	ia-lhe	parecendo	por	isso	cada	vez	mais	pertinente.	O	que	teria	pretendido

monsenhor	Dardozzi	revelar	quando	guardara	aquela	papelada	toda	e	por	que	razão	o	papa	optara	por
selar	os	documentos?	E	seria	mesmo	a	sua	alusão	a	Dardozzi	no	vídeo	uma	referência	a	estes	dossiês
confidenciais?	Como	poderia	ter	a	certeza	de	que	não	estava	atrás	de	uma	falsa	pista?

Ao	fim	de	meia	hora,	e	depois	de	ter	devolvido	ao	armário	mais	uma	pasta	com	a	crescente
convicção	de	que	perdia	o	seu	tempo	e	talvez	fosse	mesmo	melhor	abandonar	aquela	busca	cada	vez	mais
sem	sentido,	o	historiador	meteu	a	mão	na	gaveta	e	extraiu	a	pasta	seguinte.

“Olha,	olha!”,	disse,	ao	ver	o	nome	do	novo	dossiê.	“Este	também	tinha	conta	no	banco	do
Vaticano...”

“Quem?”
Tomás	virou	a	pasta	na	direção	dela,	para	que	visse	o	nome	escrito	na	cartolina	que	servia	de	capa.
Cardinale	Francis	Spellman
“O	americano.”
Ela	franziu	o	sobrolho.
“Quem?”
“Não	se	lembra	de	o	papa	contar	que	houve	um	cardeal	americano	que	se	pôs	a	navegar	no	rio	Tibre

com	um	rebanho	só	para	dar	a	entender	ao	conclave	que	era	ele	o	pastor	&	nauta	profetizado	por
Malaquias	como	o	papa	que	seria	eleito	a	seguir?”

A	francesa	soltou	uma	gargalhada.
“Não	me	diga	que	foi	o	cardeal	Spellman...”
“O	mesmíssimo”,	riu-se	Tomás.	“Não	lhe	valeu	de	nada,	coitado.	Perdeu	o	conclave.”
Folheou	distraidamente	os	documentos	da	pasta	do	cardeal	americano,	questionando-se	com	ar

divertido	sobre	se	encontraria	ali	a	fatura	do	famoso	aluguer	do	barco	e	do	rebanho	que	faziam	agora
parte	da	lenda	dos	conclaves.	Como	poderia	Spellman	ter	mesmo	acreditado	que	os	restantes	cardeais	se
deixariam	convencer	com	um	estratagema	tão...

O	sorriso	zombeteiro	desfez-se	de	repente	e	Tomás	sentiu	o	coração	dar	um	pulo	e	o	sangue	gelar-lhe
nas	veias.	Ficou	paralisado	a	fixar	uma	linha	da	quarta	folha	da	pasta,	como	se	lesse	e	não	acreditasse.

“Meu	Deus!”
A	francesa,	de	novo	embrenhada	na	leitura	do	conteúdo	de	uma	pasta,	estremeceu	como	se



regressasse	de	um	sítio	distante.
“O	que	se	passa?”
Demasiado	excitado	para	conseguir	manter-se	sentado,	Tomás	deu	um	salto	e	pôs-se	de	pé	com	a

pasta	na	mão.
“Quem	é	Omissis?”
Catherine	devolveu-lhe	uma	careta	de	incompreensão.
“Ha?”
“Omissis”,	repetiu	ele	com	grande	intensidade,	como	se	fosse	a	coisa	mais	importante	do	mundo.

“Quem	é	Omissis?”
Ela	sacudiu	a	cabeça,	tentando	entender	a	causa	de	tanta	excitação.
“Não	entendo.	Está	falando	de	quê?”
O	português	inclinou-se	para	a	francesa	e	mostrou-lhe	a	palavra	escrita	na	folha	que	consultava.
“Isto	aqui”,	indicou.	“Não	vê?	Está	aqui	escrito	Omissis.	Quem	é	este	Omissis?”
A	chefe	da	COSEA	esboçou	um	semblante	de	ignorância	e	também	de	incompreensão	pela

importância	desproporcionada	que	Tomás	dava	àquele	nome	estranho.
“Bem...	pelo	que	sei,	Omissis	é	uma	expressão	jurídica”,	explicou	ela.	“Significa	omissão	ou	um

trecho	que...”
“Omissis	é	uma	pessoa”,	cortou	Tomás,	impaciente.	“Quem	é?
“Bem...	se	é	uma	pessoa,	isso	já	não	sei.	Para	falar	com	franqueza,	nunca	conheci	ninguém	com	esse

nome.	Nem	sabia	que	era	possível	ter	um	nome	desses.”
O	historiador	bateu	com	a	ponta	do	dedo	no	documento.
“Não	vê	que	isto	é	muito	importante?”,	perguntou,	quase	exasperado	por	a	francesa	não	perceber	o

que	para	ele	era	por	de	mais	evidente.	“É	esta	a	prova	de	que	estamos	na	pista	certa,	percebe?	O	papa
estava	mesmo	a	referir-se	a	estes	documentos!”	Apontou	para	a	gaveta	com	o	nome	Dardozzi.	“A	solução
do	mistério	está	aqui!”

Catherine	olhava-o	sem	entender	nada.	Como	era	possível	que,	com	base	numa	referência	obscura	e
incompreensível,	ele	saltasse	para	conclusões	daquelas?

“Desculpe,	Tomás,	mas	do	que	está	falando?”
“De	Omissis!	Não	vê?”
Ela	olhou	para	o	nome	escrito	no	documento	e	depois	voltou	a	fitá-lo	com	uma	expressão	opaca.
“O	que	tem	isso	de	especial?”
Foi	nesse	instante	que	Tomás	caiu	em	si.	Ficara	tão	excitado	com	a	descoberta	daquele	nome	que	nem

se	lembrara	que	a	chefe	da	COSEA	não	estava	a	par	do	fato	essencial	para	compreender	a	importância	do
achado.

“Lembra-se	de	lhe	contar	que	esta	tarde	fui	atacado	por	dois	árabes	e	que	eles	me	levaram	para	a
igreja	por	trás	da	basílica?”

“Sim.	E	então?”
“Quando	estava	deitado	na	igreja	me	fingindo	de	inconsciente,	um	deles	telefonou	a	outra	pessoa	a

pedir	instruções.”
“Sério?	Não	me	contou	isso.”
“Pois,	com	toda	esta	pressão	limitei-me	a	relatar-lhe	os	traços	gerais	do	que	aconteceu.	Mas	é

verdade,	o	tipo	telefonou	a	alguém	para	saber	o	que	fazer	comigo.”
“E	qual	foi	a	resposta?”
“Claro	que	não	a	ouvi,	só	estando	colado	ao	fone	poderia	ouvir.	Mas	pela	forma	como	o	árabe	falou

percebi	que	queriam	que	eu	fosse	questionado	sobre	se	sabia	quem	era	uma	certa	pessoa.”
“Quem?”
Tomás	virou	o	documento	para	ela	e	com	uma	cintilação	nos	olhos	apontou	para	o	nome	ali	escrito;



estava	convencido	de	ter	encontrado	a	chave	do	segredo	que	lhe	permitiria	acessar	o	coração	do
mistério.

“Omissis.”
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Nos	minutos	seguintes	a	atenção	dos	dois	concentrou-se	exclusivamente	nos	documentos	que	se
encontravam	na	pasta	do	cardeal	Francis	Spellman.	Na	verdade	depressa	perceberam	que	não	se	tratava
de	um	dossiê	relativo	à	conta	do	prelado	americano,	mas	sim	à	conta	de	uma	fundação	em	seu	nome.	A
descoberta	da	referência	a	Omissis,	a	mesma	pessoa	a	quem	o	operacional	afiliado	ao	Estado	Islâmico
havia	aludido	ao	telefone	na	Igreja	de	Santo	Estêvão	dos	Abissínios,	mostrava-lhes	que	existia	realmente
uma	ligação	entre	os	documentos	de	Dardozzi	e	o	sequestro	do	papa.

“Se	conseguirmos	perceber	quem	é	Omissis,	perceberemos	tudo”,	sentenciou	Tomás	enquanto
vasculhava	no	dossiê.	“E	esta	a	chave.”

“Acha?”
“Tenho	a	certeza.”
Catherine	olhou	pensativamente	para	os	extratos	daquela	conta.
“Quem	acha	que	é	esse	Omissis?	Será	ele	o	Judas	que	ajudou	os	sequestradores	associados	ao	Estado

Islâmico?”
“Por	que	não?”
Por	fim	convencida	da	importância	do	assunto,	a	auditora	examinou	os	extratos	de	conta	e	de

transferências	com	atenção	redobrada	e	ao	cabo	de	alguns	instantes	apontou	para	uma	referência
numerada	no	topo	das	folhas.

“Repare	nos	movimentos	desta	conta.”
O	historiador	espreitou	o	número	indicado;	tratava-se	da	conta	001-3-14774-C	em	nome	da

Fondazione	Cardinale	Francis	Spellman.	Verificou	o	primeiro	documento	referente	a	essa	conta.
“O	que	está	aqui	a	fazer	o	Donato	de	Bonis?”
Ao	escutar	o	nome,	a	auditora	pareceu	ficar	rígida.
“Quem?”
Tomás	indicou	o	nome	no	documento.
“Trata-se	da	pessoa	que	abriu	a	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman.	De	Bonis.	O	que	está

ele	aqui	a	fazer?”
Catherine	tentou	não	mostrar	embaraço.
“É...	ou	melhor,	foi	o	sucessor	do	cardeal	Marcinkus	como	homem-forte	do	IOR.”
A	alusão	ao	cardeal	americano	fez	o	historiador	arregalar	os	olhos	de	surpresa.
“De	Bonis	sucedeu	a	Marcinkus?	Mesmo	depois	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano?”
“Sim.”
“Mas	o	sucessor	de	Marcinkus	como	presidente	do	banco	do	Vaticano	não	foi	Ângelo	Caloia?”
A	chefe	da	COSEA	respirou	fundo.
“Sabe,	a	Santa	Sé	é	um	sítio	complicado”,	disse.	“E	verdade	que,	com	a	saída	de	Marcinkus,	Ângelo

Caloia	assumiu	a	presidência	do	IOR.	Acontece	que	Caloia	não	passava	de	um	economista,	de	um	leigo,
portanto,	não	de	um	prelado.	Monsenhor	De	Bonis	era	o	prelado	com	mais	poder	no	IOR.	Portanto	na
prática	era	ele	que	mandava.”

“O	prelado	é	que	mandava?”,	admirou-se	Tomás.	“Tanto	quanto	sei	quem	manda	em	qualquer
instituição	é	o	presidente.	Ora	o	presidente	do	banco	do	Vaticano	era	Ângelo	Caloia.”



“Pois	sim,	mas	aqui	na	Santa	Sé	vigora	a	regra	não	escrita	de	que	os	leigos	se	submetem	aos
prelados.	Isto	quer	dizer	que	Caloia,	mesmo	sendo	o	presidente	do	IOR,	como	era	leigo	estava
subordinado	a	monsenhor	Donato	de	Bonis,	que	por	ser	o	prelado	mais	importante	da	instituição,	e
apesar	de	na	hierarquia	ser	o	número	dois,	na	prática	assumiu	a	liderança.”

O	historiador	esfregou	o	queixo.
“Estou	a	perceber”,	disse.	“Deixe-me	ver	se	entendo	bem.	Quando	Marcinkus	saiu,	De	Bonis	ficou	e

tornou-se	mais	poderoso	que	o	próprio	presidente	do	banco?”
“Sim.”
“Como	é	possível	que	De	Bonis	tenha	ficado	depois	de	tudo	o	que	aconteceu	com	o	Banco

Ambrosiano?”
A	francesa	pegou	no	documento	que	ele	lhe	mostrara	e,	com	um	tique	nervoso,	verificou	o	nome	do

prelado	que	abrira	a	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman.
“Monsenhor	Donato	de	Bonis	entrou	no	IOR	em	1954.	Foi	secretário	particular	do	antigo	presidente

da	instituição,	o	cardeal	Di	Jorio,	e	em	1970	assumiu	o	cargo	de	secretário-geral	da	instituição.”
“Portanto,	o	número	dois	do	banco	do	Vaticano.”
Catherine	enrubesceu	de	embaraço.
“Isso	mesmo.	Manteve	o	cargo	no	tempo	de	monsenhor	Marcinkus	e...	e	depois.”
O	historiador	fez	uma	pausa	antes	de	ser	capaz	de	exprimir	por	palavras	o	sentimento	de	estupefação

que	se	ia	apossando	dele.
“De	Bonis	foi	mantido	em	funções	quando	Marcinkus	saiu”,	repetiu.	“Está	a	afirmar	que	esse

bandidos	do	Marcinkus,	depois	de	ter	afundado	a	Santa	Sé	na	lama	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano,
ainda	deixou	o	seu	braço	direito	a	mexer	os	cordelinhos	dentro	do	banco	do	Vaticano?”

A	francesa	respirou	profundamente,	atrapalhada.
“Pois...”
“E	quem	foi	a	luminária	que	autorizou	tal	coisa?”
As	respostas	de	Catherine	continuavam	a	ser	dadas	num	fio	de	voz	quase	inaudível.
“Foi...	foi	sua	santidade	o	papa	João	Paulo	II.”
Tomás	pestanejou;	acabara	inadvertidamente	de	pôr	em	causa	Karol	Wojtyla.
“Mas	isso	é	o	mesmo	que	mandar	embora	o	AI	Capone	e	deixar	o	Don	Corleone	à	cabeça	do	gangue

em	Chicago!”,	argumentou,	tentando	conter-se	nos	adjetivos	para	não	voltar	a	atingir	o	antigo	papa.	“Uma
coisa	dessas	não	faz	o	menor	sentido!”

A	auditora	esboçou	com	os	braços	um	gesto	de	impotência.	“Não	sei	que	lhe	diga”,	respondeu.	“Aqui
na	Santa	Sé	há	muitas	coisas	que	do	ponto	de	vista	da	gestão	não	fazem	sentido	nenhum,	mas...	enfim,	o
que	se	pode	fazer?”

O	acadêmico	português	endireitou-se,	contendo	a	vontade	de	praguejar,	e	baixou	os	olhos	para	os
documentos	da	pasta	com	a	convicção	de	que	acabara	de	meter	a	mão	numa	lixeira.	Que	trapalhadas
estariam	guardadas	naqueles	dossiês?

“O	documento	que	registra	a	abertura	da	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	diz	que	ela
pode	ser	movimentada	por	De	Bonis	e	pelo	tal	Omissis.”

“Quais	são	os	movimentos	dessa	conta?”
Tomás	passou	duas	folhas	e	de	imediato	localizou	o	que	procurava.
“A	primeira	transferência	está	aqui”,	disse.	Espreitou	o	montante	e	arregalou	os	olhos,	escandalizado.

“Ena!”
“O	que	foi?”
Ele	indicou-lhe	o	valor	registrado	no	papel.
“A	transferência	que	inaugurou	esta	conta	foi	uma	entrada	de	quase	quinhentos	milhões	de	liras!”
“Flute!	E	quem	é	o	beneficiário?”



“A	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman,	à	qual	pelo	visto	pertence	esta	conta.”
A	expressão	da	francesa	amaciou.
“Uma	instituição	da	Igreja,	pois”,	constatou,	tranquilizada.	“Embora	o	montante	seja	elevado,	parece-

me	tudo	regulamentar.
Além	do	mais,	não	era	este	cardeal	Spellman	que	tinha	acesso	a	imensas	quantias	em	dinheiro?”
“Sim,	era	o	bispo	de	Nova	Iorque	e	foi	ele	que	no	final	da	Segunda	Guerra	Mundial	canalizou

milhões	e	milhões	dos	Estados	Unidos	para	financiar	o	Partido	da	Democracia	Cristã	em	Itália	e	garantir
a	sua	vitória	nas	eleições	de	1948,	impedindo	assim	que	o	país	se	tornasse	comunista.”

“Então	este	dinheiro	está	explicado.”
“Mas	isso	foi	em	1948,	Catherine!”	Apontou	para	o	documento	que	consultava.	“Este	dinheiro	é

recente.”
Ela	pareceu	desconcertada.
“Tem	aí	outras	transferências?”
O	historiador	vasculhou	na	pasta	à	procura	de	mais	registros.	Os	extratos	mostravam	que	a	conta	da

Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	era	muito	movimentada.	Verificou	as	datas,	as	somas	e	o	tipo	de
bens	que	eram	transferidos	e	tentou	perceber	se	se	notava	ali	alguma	tendência.

“As	transferências	são	em	dinheiro	e	em	títulos	do	estado”,	observou.
“Curiosamente,	à	medida	que	o	tempo	passa	as	somas	creditadas	vão	aumentando.	É	sempre	mais	e

mais	dinheiro.	Olhe	para	aqui.	Entram	verbas	de	quatro	em	quatro	dias	e	saem	de	três	em	três.	Uma
verdadeira	autoestrada	de	dinheiro.”

“Os	fundos	estão	sempre	a	entrar?”
Tomás	procurou	mais	documentos.
“Não.	Ao	fim	de	alguns	anos,	as	transferências	pararam.”
“Diz	por	quê?”
“Não.”
“De	onde	veio	esse	dinheiro?”
Boa	pergunta.	Tomás	verificou	os	papéis	onde	se	encontravam	as	ordens	de	transferência.
“Uma	grande	parte	dos	fundos	resulta	de	depósitos	em	espécie,	sem	registro	de	origem.”	Virou-se

para	ela.	“E	como	se	uma	pessoa	chegasse	ao	banco	do	Vaticano	com	o	dinheiro	numa	mala	e	o
entregasse	para	depósito,	está	a	ver?”

Catherine	fez	uma	careta.
“Que	estranho...	Quem	assinou	o	depósito?”
O	português	procurou	a	assinatura.
“De	Bonis.”
A	chefe	da	COSEA	manteve	a	expressão	de	estranheza.	“Monsenhor	De	Bonis	depositou	milhões	e

milhões	em	numerário?	De	onde	veio	tanto	dinheiro?”
“Alguém	lho	deve	ter	entregado,	como	é	evidente.”
“Só	pode	ser	isso.	O	dador	é	decerto	alguém	que	quis	permanecer	anônimo.”
Espreitou	a	pasta.	“E	as	transferências	bancárias?	Qual	a	sua	origem?”
Tomás	verificou	os	registros.
“Temos	aqui	duzentos	milhões	remetidos	pela	sociedade	Fasco”,	observou.	Fez	um	ar	pensativo.

“Tem	piada,	o	nome	desta	sociedade	diz-me	alguma	coisa...”
“Qual	nome?”
“Fasco.”	Fez	um	novo	esforço	de	memória	mas	nada	lhe	ocorreu	e	passou	à	frente,	folheando	mais

documentos	até	fixar	a	atenção	num	outro.	“Olhe,	esta	transferência	tem	um	papel	anexado	com	um
logótipo.”	Tentou	reconhecer	o	símbolo	impresso	na	folha.

“Curioso,	isto	parece	o	logótipo	de...	do...”



Calou-se,	estupefato	e	de	boca	aberta.	Catherine	não	podia	mais	de	impaciência.
“De	quê?”
“Porra!”
A	reação	do	acadêmico	foi	tão	inesperada	que	deixou	a	francesa	ainda	mais	curiosa.
Afinal	o	que	teria	de	tão	especial	o	símbolo	registrado	naquela	folha?
“Isso	é	o	logótipo	de	quê?”
Ele	ficou	uns	momentos	ainda	a	olhar	para	o	papel	e	para	a	marca,	como	se	visse	e	não	acreditasse.

Queria	certificar-se	de	que	não	havia	ali	nenhum	engano	e	aquilo	era	mesmo	o	que	julgava	ser.	Ao	fim	de
alguns	instantes	rendeu-se;	os	olhos	não	o	enganavam.

“Do	parlamento.”
“Como?”
Tomás	voltou	a	estudar	a	folha	que	encontrara	dentro	da	pasta	antes	de	encarar	Catherine	de	novo,

desta	feita	com	uma	expressão	dominada	pelo	alarme.	Foi	nesse	preciso	momento	que	percebeu	que
caminhavam	sobre	um	campo	minado	e	apesar	da	urgência	teriam	de	proceder	com	a	máxima	cautela.	Se
havia	gente	perigosa	neste	mundo	era	justamente	aquela	que	se	encontrava	por	detrás	da	instituição
representada	pelo	logótipo.

“Há	políticos	metidos	nisto!”
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A	primeira	reação	de	Catherine	foi	precipitar-se	sobre	o	papel	que	Tomás	havia	descoberto	na	pasta
da	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	no	IOR	e	verificar	o	que	se	encontrava	lá	escrito.
Constatou	que	se	tratava	de	uma	folha	de	bloco	de	notas	com	o	logótipo	da	Câmara	dos	Deputados.	Na
folha	havia	um	valor	registrado	em	algarismos	árabes,	quarenta	milhões,	e	uma	nota	rabiscada	à	mão	com
uma	ordem	curta.

Voltou	para	o	historiador	a	folha	marcada	com	o	símbolo	parlamentar,	esperando	que	ele	tivesse	a
resposta.

“De	quem	é	esta	nota?”
Apercebeu-se	imediatamente	de	que	a	pergunta	era	disparatada	pois	tornava-se	evidente	que	Tomás

não	sabia.	Procuraram	um	nome	na	página	e	no	verso	que	identificasse	o	autor	da	ordem,	mas	em	vão.
“Não	está	assinada”,	constatou	o	português.	“Mas	não	há	dúvida	de	que	se	trata	da	folha	de	um	bloco

de	notas	da	câmara	baixa	do	parlamento	italiano.	Alguém	da	Câmara	dos	Deputados	mandou	depositar
dinheiro	na	conta	que	a	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	tem	no	banco	do	Vaticano.”

Catherine	alargou	a	gola	em	redor	do	pescoço.	Sentia	que	lhe	faltava	o	ar,	e	bufou,	afogueada.
“Calma,	calma!”,	disse,	falando	mais	para	si	do	que	para	o	companheiro.	“Não	nos	precipitemos.	O

fato	de	esta	ordem	de	transferência	ter	sido	dada	em	papel	com	o	logótipo	do	parlamento	não	prova
absolutamente	nada.”

“Prova	que	há	políticos	metidos	na	história...”
“Não	exageremos.	A	ordem	pode	ser	da	autoria	de	um	funcionário	administrativo	qualquer	da	Câmara

dos	Deputados,	por	exemplo.”
Tomás	soltou	uma	gargalhada	sarcástica.
“Está	a	gozar	comigo?!	Acha	mesmo	que	os	funcionários	administrativos	italianos	dão	ordens	de

transferência	no	valor	de	quarenta	milhões?”
A	chefe	da	COSEA	corou;	de	fato,	a	ordem	para	transferir	uma	soma	daquelas	só	podia	ter	vindo	de

alguém	de	grande	importância.	Mais	do	que	qualquer	outra	pessoa,	e	sendo	auditora	profissional,	ela
devia	saber	isso.

Indicou	o	resto	da	pasta.
“Veja	se	encontra	mais	alguma	coisa.”
Com	movimentos	rápidos,	Tomás	esquadrinhou	os	documentos	seguintes	até	outra	folha	lhe	despertar

a	atenção.
“Olha,	olha...”
“O	que	é?”
“Está	aqui	um	tipo	identificado	como	senador.”
“Um	senador?”



Tomás	voltou-se	para	ela.
“O	nome	Lavezzari	diz-lhe	alguma	coisa?”
Os	olhos	perturbados	de	Catherine	desviaram-se	de	imediato	para	o	documento.
“Mon	Dieu!”,	exclamou.	“Está	a	falar	de...	de	Carlo	Lavezzari?”
A	ponta	do	indicador	do	acadêmico	pousou	na	linha	em	questão	para	ela	verificar	a	referência.
“Não	sei.	Aqui	está	apenas	escrito	isto.”
Na	linha	lia-se	senador	Lavezzari.
“É	Cario	Lavezzari.”
“Conhece-o?”
“Zut!	Quem	em	Itália	não	o	conhece?	É	um	senador	democrata-cristão	que	veio	da	Lombardia	e	fez

fortuna	na	siderurgia.	Foi	membro	da	comissão	do	Senado	para	a	indústria	e	creio	que	ocupou	um	cargo
de	dirigente	num	clube	desportivo	com	grande	notoriedade	aqui	em	Itália.	O...	o	Inter	de	Milão,	penso
eu.”

“Um	tubarão,	portanto”,	concluiu	Tomás,	apontando	os	algarismos	árabes	registrados	numa	das
últimas	linhas.	“Olhe	para	isto.	Esse	tal	senador	Lavezzari	depositou	quase	seiscentos	milhões	na	conta
da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman.	E	pelo	visto	um	homem	de	bolsos	muitos	largos.”

A	chefe	da	COSEA	endireitou-se	e	refletiu	no	assunto,	tentando	perceber	o	significado	do	que
estavam	a	descobrir	na	gaveta	que	o	papa	havia	selado.

“Não	há	dúvida,	tem	razão”,	concordou.	“Há	mesmo	políticos	envolvidos	nesta	conta.”	Olhou
inquisitivamente	para	o	companheiro.	“O	dinheiro	acumula-se	todo	na	conta	ou	vai	saindo?”	“Já	lhe
respondi	a	isso.	Entra	e	sai.”

“E	sai	para	onde?”
O	português	voltou	a	debruçar-se	sobre	a	pasta,	estudando	documento	atrás	de	documento	para

procurar	informações	relativas	ao	destino	do	dinheiro.
“Há	levantamentos	em	dinheiro,	há	transferências	bancárias,	há	cheques	emitidos	ao	portador	e	há

aquisição	de	títulos.	Como	vê,	o	dinheiro	sai	da	conta	de	muitas	maneiras.”
“Quando	se	conhece	o	beneficiário,	quem	é	ele?”
Tomás	verificou	cada	documento.
“Este	registro	mostra	que	saiu	dinheiro	para	as	Irmãs	Hospitaleiras	da	Misericórdia.”
Mudou	para	a	folha	seguinte.	“Este	foi	para	as	Adoradoras	da	Eucaristia.”	Nova	folha.	“Este	aqui

seguiu	para	as	Beneditinas	Benfeitoras	de	Priscilla.”	Outra	folha.	“Este	para	as	Carmelitas	de	Arezzo.”
Mais	uma.	“Este	para	o	mosteiro	beneditino	de	Cesena.”	Ainda	outra.	“Este	para	o	Centro	de
Solidariedade	Don	Mario	Picchi.”	Nova	folha.	“Este	foi	para	a	Comunidade	Santo	Egidio.”	Outra.	“Este
para	os	monges	de...”

“Chega!”,	cortou	Catherine,	suspirando	de	alívio	enquanto	levantava	a	mão	para	o	travar.	“Uf!	Para
ser	sincera,	estou	bem	mais	tranquila.	Se	o	dinheiro	vai	para	instituições	religiosas	e	de	caridade	não
vejo	nisso	nada	de	anormal.	E	certo	que	a	sua	origem	não	é	muito	clara,	mas	o	destino	satisfaz-me.	Não
se	trata	de	nada	de	sinistro	ou	questionável.”

Tomás	manteve-se	por	momentos	calado,	empenhado	em	verificar	os	inúmeros	registros	de
transferências.	Ao	fim	de	alguns	minutos	parou	e	fitou-a	como	se	tivesse	medo	de	lhe	dizer	o	que	acabava
de	descobrir.

“Receio	bem	que	a	distribuição	do	patrimônio	desta	conta	para	fins	caritativos	seja	marginal.”
Ela	arregalou	os	olhos,	surpreendida.
“Mas	acabou	de	me	informar	que	o	dinheiro	foi	enviado	para	as	irmãs	não	sei	quantas	e	para	os

monges	não	sei	quê...”
“É	apenas	uma	pequena	parte”,	repetiu	ele.	“O	grosso	dos	fundos	desta	conta	tem	pelo	visto	outros

destinos.”



“Quais?”
“Bancos	suíços,	por	exemplo.”
Catherine	esboçou	uma	careta	incrédula.
“Está	falando	sério?!”
“O	Banco	de	Lugano	aparece	muito”,	constatou	Tomás.	Contraiu	o	rosto	numa	expressão	de	dúvida.

“E	um	pouco	estranho	tanta	transferência	para	bancos	suíços,	não	acha?	Tanto	quanto	sei,	os	bancos
suíços	cobram	taxas	elevadíssimas	pelos	depósitos,	o	que	os	torna	pouco	interessantes	para	quem	quer
depositar	dinheiro	limpo.	A	grande	vantagem	destes	bancos	é,	como	sabe,	a	garantia	de	anonimato.	É	por
isso	que	são	usados	sobretudo	quando	é	preciso	esconder	dinheiro	de	origem	questionável.	Fuga	ao	fisco,
droga,	extorsão,	armas...	enfim,	atividades	ilegais.	São	os	criminosos	que	usam	os	bancos	suíços.	As
pessoas	normais	depositam	dinheiro	no	banco	para	ganhar	juros,	não	para	pagar	comissões	de
anonimato.”

“Sim,	tem	razão.”	Olhou-o	com	um	ar	intrigado.	“Para	que	diabos	a	Fundação	Cardeal	Francis
Spellman,	se	tinha	fins	caritativos,	enviava	dinheiro	para	os	bancos	suíços?	Por	que	pagava	pelo
anonimato?	E	o	que	queria	esconder	por	baixo	do	anonimato	garantido	pelos	suíços?”

Na	esperança	de	encontrar	a	resposta,	o	acadêmico	voltou	a	estudar	os	documentos.
Virou	duas	folhas	e	fixou-se	num	retângulo,	evidentemente	um	cheque.
“Também	há	transferências	avultadas	da	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	para	contas

individuais.	Os	titulares	aparecem	identificados.”
“Onde?”
O	português	mostrou-lhe	o	pequeno	retângulo	que	encontrara	dentro	da	pasta.
“Neste	cheque,	por	exemplo.”
“Quem	são	os	beneficiários?”
Tomás	analisou	o	cheque.
“Olhe,	aqui	estão	sessenta	milhões	endossados	pela	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	a	um	tal

Severino	Citaristi.”
A	francesa	empalideceu.
“Citaristi?”
“Sim.	Conhece?”
Com	uma	expressão	ansiosa,	e	literalmente	a	tremer,	Catherine	verificou	o	nome	da	pessoa	a	quem	o

cheque	fora	passado.	Lá	estava,	preto	no	branco,	o	nome	dele.	Severino	Citaristi.
“Mince!”
“Quem	é	esse	tipo?”
A	chefe	dos	auditores	mantinha	os	olhos	colados	ao	cheque,	como	se	se	quisesse	certificar	de	que	não

se	enganava.
“É...	é	o	tesoureiro	do	PDC.”
“PDC?	O	que	é	isso?”
Depois	de	ler	e	reler	o	nome	várias	vezes,	Catherine	levantou	a	cabeça	e	fitou-o,	angustiada.

Pestanejou,	manifestamente	assustada,	e	engoliu	em	seco	antes	de	responder.
“O	Partido	da	Democracia	Cristã.”
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Quando	ouviu	a	referência	ao	principal	partido	político	italiano	do	pós-guerra,	Tomás	percebeu	que
haviam	tocado	num	ponto	de	grande	sensibilidade	e	fez	o	esgar	dorido	de	quem	sabia	que	se	embrenhara
ainda	mais	num	caminho	complicado.

“Ai	ai”,	gemeu.	“Tem	a	certeza	que	este	Severino	Citaristi	era	mesmo	o	tesoureiro	do	Partido	da
Democracia	Cristã?”

“Então	não	tenho?	Toda	mundo	na	Itália	conhece	o	dottor	Citaristi.	É	o	homem	dos	dinheiros	do
PDC.”

Releu	o	nome	escrito	no	espaço	do	beneficiário	do	cheque,	meditando	no	significado	profundo	do	que
acabava	de	descobrir.	“Outra	vez	a	política,	hem?”

Os	olhos	azuis	da	auditora	francesa	contemplaram	a	grossa	pasta	referente	à	conta	da	Fundação
Cardeal	Francis	Spellman.

“Mon	Dieu,	esta	conta	é	um	verdadeiro	barril	de	pólvora!”,	considerou,	abanando	a	cabeça.	“Não
admira	que	sua	santidade	tenha	selado	a	pasta	que	monsenhor	Dardozzi	guardou!	Isto	é	explosivo!”
Palpitando	de	curiosidade,	o	historiador	já	consultava	mais	folhas	e	verificava	outros	extratos	e	registros
de	transferências.	Que	mais	surpresas	se	esconderiam	naquela	papelada	do	IOR?

“Olhe	para	isto.	Aqui	são	quatrocentos	milhões	endereçados	a	um	tal	Ascari.”
A	chefe	da	COSEA	teve	um	novo	sobressalto;	dir-se-ia	que	vivia	uma	montanha-russa	de	emoções.

Cada	documento	iniciava	uma	nova	queda	vertiginosa.
“Qual	Ascari?”,	questionou.	“Não	me	diga	que	é...	que	é	Odoardo	Ascari!”
“É	o	nome	que	aqui	está.	Conhece?”
Catherine	inspirou	fundo,	como	se	tentasse	recuperar	o	fôlego	depois	de	um	novo	murro	no	estômago.
“É	um	penalista”,	disse.	“Advogado	de	Edgardo	Sogno,	outro	político.	Este	do	Partido	Liberal.”
O	português	quase	se	riu.
“Os	liberais	também	receberam	dinheiro	desta	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman?

Caramba,	isto	vai	de	mal	a	pior...”
Num	gesto	brusco	e	impulsivo,	a	chefe	da	COSEA	pegou	a	pasta	e	tentou	tirá-la.
“Ouça,	isto	é	perigoso!”,	disse,	as	mãos	trêmulas	e	os	olhos	assustados.	“E	melhor	pararmos!”
Apesar	de	ter	sido	apanhado	de	surpresa,	Tomás	não	largou	o	volume.	Com	a	mão,	afastou-o	da

auditora.
“Tenha	calma.	Temos	de	saber	o	que	aqui	está.”
“Mas	não	vê	que	isto	é	tudo	explosivo?	Estamos	a	falar	de	contas	na	Suíça	e	de	políticos	ligados	ao

Partido	da	Democracia	Cristã	e	ao	Partido	Liberal!	Só	Deus	sabe	o	que	mais	aí	se	esconde!”
“Não	quero	saber	disso	para	nada!”
“Se	sua	santidade	mandou	selar	estes	documentos,	lá	teria	as	suas	razões”,	insistiu	ela.	“Não	vê	que

esta	papelada	não	foi	arquivada	aqui	na	cave	apenas	para	ser	escondida?
Sua	santidade	também	queria	que	ela	fosse	esquecida!”
“Até	pode	ser	verdade”,	devolveu-lhe	o	português.	“O	problema	é	que	o	papa	foi	sequestrado	e	as

circunstâncias	mudaram.	Não	se	esqueça	de	que	foi	o	próprio	papa	quem	agora	nos	conduziu	para
monsenhor	Dardozzi	e	para	estes	documentos.	Além	disso,	há	esse	pormenor	de	um	dos	meus



sequestradores	ter	mencionado	ao	telefone	o	nome	Omissis.	O	fato	de	esse	Omissis	ser	uma	das	pessoas
que	pelo	visto	estavam	autorizadas	a	movimentar	esta	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman
prova	que	nos	encontramos	na	pista	certa.	Se	queremos	salvar	o	papa	não	podemos	largar	esta	pista,	está
a	perceber?	Ela	é	tudo	o	que	temos,	a	nossa	única	esperança.	Ignorá-la	é	condenar	o	papa	à	morte!	E	isso
que	quer?”

Catherine	por	fim	dominou	os	nervos	e	pareceu	recuperar	a	coragem.
“Desculpe,	tem	razão,	claro.”
“O	mais	urgente	neste	momento	é	identificar	o	titular	da	conta”,	disse	Tomás,	a	tentar	definir

prioridades.	“Quem	é	este	Omissis?	Essa	é	a	primeira	coisa	que	temos	de	descobrir.”
A	atenção	da	auditora	centrou-se	de	novo	na	pasta.
“Já	verificou	os	documentos	dessa	conta?”
“Sim.	Estavam	lá	os	nomes	de	Omissis	e	de	De	Bonis.	Só	que	Omissis	é	evidentemente	um	nome	de

código.	A	questão	é	perceber	quem	se	esconde	por	detrás	dele.	Tem	alguma	ideia	de	como	poderemos
chegar	à	verdadeira	identidade?”

Catherine	mordeu	o	lábio	inferior,	pensativa.	Uma	auditora	do	Vaticano	tinha	obrigação	de	conhecer
as	regras	de	funcionamento	dos	bancos,	e	do	IOR	em	particular.

“Omissis	é	o	titular	dessa	conta,	não	é	verdade?”,	interrogou-se	em	tom	retórico.
“Pois,	se	assim	é,	obrigatoriamente	a	assinatura	com	o	seu	verdadeiro	nome	consta	no	documento	que

abre	a	conta.”
O	olhar	de	Tomás	iluminou-se	e	ele	quase	lhe	deu	um	beijo.
“Boa	ideia!”
“Veja	melhor	as	primeiras	folhas.”
Com	vigor	renovado,	o	acadêmico	regressou	de	imediato	à	pasta	da	conta	da	Fundação	Cardeal

Francis	Spellman	e	procurou	o	papel	que	registrava	a	sua	abertura.
“Está	aqui!”
Não	tinha	levado	muito	tempo	a	encontrá-lo.	Estudou-o	com	atenção	e	verificou	todos	os	dados.	Ali

estava	o	número	da	conta,	001-3-14774-C,	e	a	informação	de	que	tinha	sido	aberta	a	15	de	Julho	de	1987
a	pedido	de	Donato	de	Bonis.	No	topo	da	página	havia	um	registro	a	lápis	com	as	letras	OtBkCeN	e,
entre	parênteses,	a	letra	G,	provavelmente	referência	a	um	código	da	conta,	e	ao	lado	o	logótipo	do
Istituto	per	le	Opere	di	Religione.	A	assinatura	de	De	Bonis	situava-se	ao	fundo	da	folha.	Como	era
inevitável,	ao	lado	estava	a	referência	ao	segundo	titular,	identificado	como	Omissis.	Contudo,	não
encontrou	no	documento	nenhuma	outra	assinatura,	apenas	o	que	lhe	pareceu	ser	uma	mancha.

“Então?”,	impacientou-se	ela.	“Já	descobriu	o	verdadeiro	nome	desse	Omissis?”
O	historiador	virou	o	documento	e	esquadrinhou-o	de	cima	para	baixo,	na	frente	e	no	verso.	Não

encontrou	nada.	Seria	possível	que	o	segundo	titular	não	tivesse	assinado	o	papel	que	abria	a	conta?
Percebeu	que	teria	de	ser	mais	metódico	e	regressou	à	referência	a	Omissis,	ao	lado	da	assinatura	de	De
Bonis,	inspecionando	em	particular	a	mancha	que	se	encontrava	por	baixo	do	segundo	titular.	Analisou-a
com	cuidado	até	por	fim	perceber,	com	incredulidade	e	frustração,	que	não	se	tratava	propriamente	de
uma	mancha.

“É	uma	rasura.”
“Perdão?”
Tomás	não	sabia	o	que	pensar	do	que	acabava	de	descobrir.	Olhou	para	Catherine	e	depois	de	novo

para	o	documento,	atarantado,	como	se	procurasse	respostas	e	elas	não	existissem,	ou	existissem	e	não
fizessem	qualquer	sentido.	Querendo	certificar-se	de	que	os	olhos	não	o	enganavam,	passou	o	dedo	pelo
borrão	e	sentiu-lhe	a	textura.

“A	assinatura	de	Omissis”,	explicou.	“Está	rasurada.”
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A	descoberta	de	que	a	assinatura	de	Omissis	havia	sido	apagada	deixou	Catherine	atônita.	Depois	de
uma	primeira	reação	de	incredulidade,	a	auditora	pegou	na	pasta	e	verificou	com	os	próprios	olhos	o
documento	de	abertura	da	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	no	IOR.

“Não	pode	ser!”,	disse.	“Quem	fez	isto?	Não	se	podem	rasurar	as	assinaturas	dos	titulares	das	contas
bancárias!	Uma	coisa	destas	não	é	permitida!”

Tomás	indicou	a	mancha.
“Contudo,	foi	feito	nesta	conta”,	insistiu.	“Ora	repare	bem.”
A	chefe	da	COSEA	passou	também	ela	o	dedo	pela	rasura,	certificando-se	do	que	ele	lhe	dizia.
“De	fato,	assim	é”,	reconheceu,	desconcertada.	Aproximou	os	olhos	da	rasura	para	a	ver	melhor.

“Mince!	A	obliteração	está	muito	bem	feita.	A	assinatura	de	Omissis	ficou	completamente	ilegível.”
“Quem	acha	que	a	poderá	ter	feito?”
A	francesa	estreitou	as	pálpebras,	considerando	as	implicações	da	descoberta.
“Seja	quem	for,	uma	coisa	é	certa:	a	rasura	não	pode	ter	sido	executada	sem	o	acordo	de	alguém

muito	bem	colocado	no	IOR.”	Arqueou	as	sobrancelhas,	numa	insinuação.	“Alguém	em	posição	de	topo,
se	é	que	me	faço	entender.”

“De	Bonis?”
“Não	quero	acusar	ninguém,	mas	quem	estaria	em	melhor	posição?”
Tomás	assentiu.
“É	evidente	que	há	aqui	mão	de	monsenhor	Donato	de	Bonis”,	considerou.	“E	esta	história	de	o	titular

de	uma	conta	usar	um	nome	de	código	e	de	ainda	por	cima	lhe	ser	permitido	que	rasure	a	assinatura	para
não	poder	ser	identificado...	Isto	é	normal	num	banco?”

“Nunca	ouvi	falar	em	tal	coisa”,	garantiu	ela.	“Em	toda	a	minha	vida	a	fazer	auditorias,	é	a	primeira
vez	que	me	confronto	com	uma	situação	destas.	E	confesso	que	estou	pasmada	por	encontrar
irregularidades	deste	calibre	numa	instituição	como	o	IOR.

Como	é	possível	que	a	Santa	Sé	permita	coisas	assim?”
“Se	isto	foi	autorizado,	minha	cara,	havia	decerto	razões	ponderosas,	talvez	mesmo	extraordinárias.

Não	tem	ideia	do	que	poderia	ser?”
Catherine	abanou	a	cabeça.
“Não	sei,	não	sei...”
O	historiador	voltou	a	passar	o	dedo	pela	rasura,	sentindo-lhe	a	textura	vagamente	irregular.
“Seja	este	Omissis	quem	for,	há	pelo	menos	uma	coisa	que	já	sabemos	sobre	ele.”
“O	quê?”
Continuou	a	brincar	distraidamente	com	a	rasura,	embrenhado	em	reflexões	sobre	o	seu	sentido

naquele	documento.	Ainda	lhe	custava	acreditar	que	o	banco	do	Vaticano	aceitasse	rasurar	uma	assinatura
de	abertura	de	conta.	Uma	coisa	assim	só	podia	ter	um	significado.

“É	uma	grande	truta.”
A	francesa	balançou	afirmativamente	a	cabeça.
“Sobre	isso	não	restam	dúvidas.”
O	olhar	de	Tomás	desviou-se	para	as	restantes	pastas	da	gaveta.



“Temos	de	espreitar	outras	contas”,	indicou.	“Pode	ser	que	alguma	delas	identifique	Omissis.”.
Cada	um	pegou	num	dossiê	e	começou	a	estudá-lo.	O	historiador	verificou	a	anotação	que

identificava	a	pasta	que	tinha	nas	mãos.	Fundo	Mamma	Roma	para	a	Luta	contra	a	Leucemia.	Abriu-a	e
certificou-se	do	número	da	conta	no	primeiro	extrato	que	encontrou.	O	documento	referia	a	conta	número
001-3-	15924.	Desceu	os	olhos	para	o	saldo,	ao	fundo	da	folha.

“Caramba!”,	exclamou.	“Este	fundo	contra	a	leucemia	está	bem	guarnecido.	São	seiscentos	milhões.”
“Ao	menos	esse	dinheiro	é	bem	aplicado”,	observou	Catherine.	“A	luta	contra	a	leucemia	é	uma

causa	meritória	e	deve	ser	bem	financiada.	Valha-nos	isso.”
Dessa	vez	não	viu	razão	para	a	contrariar.	Tomás	continuou	a	inspecionar	a	conta	e	procurou	o	nome

do	titular.	Não	foi	difícil	encontrá-lo.
“Olha,	olha.	Era	também	o	De	Bonis	que	movimentava	a	conta	do	Fundo	Mamma	Roma	para	a	Luta

contra	a	Leucemia...”
A	francesa	estava	igualmente	mergulhada	na	sua	pasta.
“Monsenhor	De	Bonis	aparece	igualmente	nesta	terceira	conta”,	constatou.	“Zut!	O	diabo	do	homem

está	em	toda	a	parte!”
“Como	se	chama	essa?”
Catherine	voltou	a	capa	do	dossiê	para	ele,	de	modo	a	mostrar-lhe	o	nome	escrito	na	cartolina.

Fundação	Louis	Augustus	Jonas	de	Ajuda	às	Crianças	Pobres.
“Como	vê,	monsenhor	De	Bonis	não	era	tão	mau	como	isso”,	observou	a	auditora.
“Ajudava	muita	gente	em	dificuldades.	Ele	e	o	presidente	da	Alitalia.”
Tomás	olhou-a	como	se	não	percebesse.
“Alitalia?	O	que	tem	o	presidente	da	companhia	aérea	italiana	a	ver	com	isto?”
“Está	aqui”,	disse	ela,	indicando	uma	assinatura	no	documento	de	abertura	da	conta.
“Bisignani,	não	vê?	Toda	a	gente	sabe	que	Bisignani	é	o	presidente	da	Alitalia.	Pois	este	documento

mostra	que	é	ele	o	titular	desta	conta	da	Fundação	Louis	Augustus	Jonas	de	Ajuda	às	Crianças	Pobres.”
Analisou	os	movimentos	num	extrato.	“Olhe,	está	a	ver	aqui?	A	conta	recebeu	boas	maquias.	Só	esta
transferência	atingiu	um	valor	superior	a	três	bilhões!”

“Ena!	Quem	foi	a	alma	caridosa	que	deu	tanto	dinheiro	para	ajudar	as	crianças	pobres?”
Ela	procurou	no	extrato	o	nome	do	remetente.
“Monsenhor	De	Bonis”,	identificou.	“Fez	a	transferência	através	de	um	banco	luxemburguês.”
“De	Bonis	está	em	todas,	hem?”
“Sim,	mas	desta	vez	por	bons	motivos.	Como	vê,	ele	e	o	presidente	da	Alitalia	não	pouparam

esforços	e	dinheiro	para	ajudar	as	crianças	desafortunadas.	Portanto,	nem	tudo	é	mau.”
Era	o	que	parecia,	confirmou	o	português,	verificando	o	documento	que	ela	consultara	sobre	a

titularidade	da	conta	da	Fundação	Louis	Augustus	Jonas	de	Ajuda	às	Crianças	Pobres.
“Esse	Luigi	Bisignani	é	mesmo	generoso...”
“Giovanni.”
“Perdão?”
“O	presidente	da	Alitalia	não	se	chama	Luigi”,	corrigiu	ela.	“É	Giovanni	Bisignani.”
Tomás	mostrou-lhe	o	nome	registrado	no	documento.
“Mas	aqui	está	escrito	Luigi”,	insistiu.	“Luigi	Bisignani.”
A	consultora	verificou	a	referência.
“Ah,	mas	então	não	é	o	presidente	da	Alitalia”,	constatou,	subitamente	perturbada.
“É	o	irmão,	Luigi.”
“Quem	é	esse	tipo?”
“Luigi	Bisignani?	Trabalhou	para	o	governo	italiano	e	o	seu	nome	apareceu	numa	lista	de	membros	da

loja	maçônica	P2.	Depois	tornou-se	grão-mestre	da	P4,	uma	outra	loja	maçônica	descoberta	no	interior



do	governo	e	acusada	de	controlar	Itália	a	partir	do	palácio	do	governo,	graças	a	táticas	de	espionagem	e
chantagem	sobre	políticos,	jornalistas,	empresários	e	magistrados.

Descobriram-se	ligações	dele	a	Gianni	Letta,	o	antigo	número	dois	de	Berlusconi.
Bisignani	acabou	por	ser	detido	e	condenado	no	grande	processo	da	Enimont.”
“Enimont?”
A	auditora	respirou	fundo,	quase	deprimida	por	ver	invocado	aquele	nome	maldito.
“Estou	a	falar	de	grande	corrupção.”
Disse-o	com	ênfase	na	palavra	grande.



LI

A	expressão	no	rosto	de	Tomás	tornou	claro	que	o	assunto	lhe	interessava,	uma	vez	que	o
aparecimento	naquela	conta	de	um	nome	envolvido	num	caso	de	grande	corrupção	pedia	uma	explicação
mais	completa.	Embora	não	gostasse	de	falar	nestas	questões,	até	por	causa	do	seu	trabalho	como
auditora,	Catherine	compreendeu	que	o	português	precisava	de	saber	tudo	o	que	acontecera	para	avaliar	a
pertinência	do	envolvimento	de	um	político	como	Luigi	Bisignani	com	o	IOR.

A	chefe	da	COSEA	recostou-se	no	seu	lugar.
“Tudo	começou	quando	Mario	Chiesa	foi	detido	em	1992	por	ter	aceitado	um	suborno	de	uma

empresa	de	limpezas	de	Milão”,	contou.	“O	problema	é	que	Chiesa	era	membro	do	PSI.	Embaraçado,
o...”

“PSI?”
“O	Partido	Socialista	Italiano”,	esclareceu	ela.	“Embaraçado	com	a	detenção	de	uma	figura	tão

importante	do	partido,	o	líder	do	PSI	e	antigo	primeiro-ministro,	Bettino	Craxi,	chamou	Chiesa	de
mariuolo.”

“Isso	quer	dizer	ovelha	negra,	não	é?”
“Sim,	Craxi	descreveu-o	como	uma	espécie	de	figura	suja	no	meio	da	gente	honesta	e	impoluta	do

PSI.	Acontece	que	Chiesa	não	gostou	nada	de	ver	o	seu	próprio	partido	distanciar-se	dele	desta	maneira
e	deixá-lo	ser	devorado	pela	justiça,	pela	imprensa	e	pela	população.	Em	retaliação,	resolveu	pôr	a	boca
no	trombone	e	começou	a	relatar	ao	juiz	múltiplos	casos	de	corrupção	que	conhecia	e	que	envolviam	os
seus	camaradas	da	política,	os	mesmos	que	nessa	altura	se	esforçavam	por	parecer	puros	como	virgens.”
Tomás	hesitou,	reconhecendo	a	história.

“Espere	aí.	Isso	é	o	caso	Mãos	Limpas,	não	é?”
“Com	certeza.	Foi	o	maior	escândalo	de	corrupção	de	sempre	na	Europa.	Um	ano	depois	da	detenção

de	Chiesa	começaram	a	ser	detidos	por	todo	o	país	empresários	e	políticos	do	governo	e	da	oposição,
todos	acusados	de	corrupção.	As	suspeitas	atingiram	todo	o	sistema	político,	incluindo	os	comunistas.
Uma	vez	atrás	das	grades,	muitos	políticos	puseram-se	a	cantar	como	canários,	confessando	os	seus
crimes	e	denunciando	mais	e	mais	casos.	Foi	uma	avalanche.	E	houve	até	o	caso	curioso	de	um	político
socialista	que,	quando	viu	dois	carabinieri	baterem-lhe	à	porta	de	casa,	confessou	de	imediato	uma	série
de	crimes	de	corrupção.	Quando	se	calou,	os	carabinieri	explicaram-lhe	que	só	tinham	vindo	para	lhe
entregar	uma	multa	de	trânsito.”

Riram-se	os	dois.
“Safou-se?”
“Não,	foi	dentro.	Já	que	tinha	confessado	outros	crimes	bem	mais	graves	que	o	excesso	de

velocidade,	não	podia	retirar	a	confissão...”
“Claro.”
“O	caso	alastrou	e	atingiu	proporções	inacreditáveis.	Descobriu-se	que	em	Itália	estava	montado	um

esquema	designado	lottizzazione,	a	distribuição	de	dinheiros	ilícitos	por	todos	os	partidos,	uma	espécie
de	máfia	política	generalizada.	Umas	cinco	mil	figuras	públicas	ficaram	sob	suspeita,	foram	dissolvidos
mais	de	quatrocentos	conselhos	municipais	por	causa	do	seu	envolvimento	em	casos	de	corrupção	e,	veja
bem,	mais	de	metade	dos	deputados	que	se	encontravam	no	parlamento	italiano	viram-se	acusados	de



aceitar	subornos.	Foi	o	colapso	total	do	sistema	político.	O	próprio	líder	do	PSI	acabou	por	ser
condenado	a	vários	anos	de	prisão.”

“Sim,	lembro-me	de	Bettino	Craxi	ter	fugido	para	a	Tunísia	de	modo	a	escapar	à	prisão”,	disse
Tomás.	“Ouça,	do	processo	Mãos	Limpas	recordo-me	bem.	O	que	nos	interessa	agora	é	o	outro	processo
de	que	me	falou	e	no	qual	esse	Bisignani	se	envolveu.”

“Estou	a	contar-lhe	isto	porque	o	caso	Enimont	surgiu	no	contexto	do	processo	Mãos	Limpas”,
justificou-se	ela.	“O	caso	rebentou	quando	os	dois	gigantes	da	indústria	química	italiana,	a	ENI	e	a
Montedison,	decidiram	unir-se	e	criar	um	grande	colosso	chamado	Enimont,	uma	empresa	com	dimensão
para	se	tornar	um	player	mundial.	O	problema	é	que	os	dois	parceiros	se	desentenderam	e,	como	a	ENI
era	parcialmente	pública,	os	políticos	intervieram.	Tornou-se	necessário	a	ENI	comprar	a	fatia	da
Montedison,	o	que	fez	a	um	valor	bem	acima	do	do	mercado.	Ou	seja,	a	ENI	pagou	muito	mais	do	que	era
preciso.”

“A	que	propósito?”
Catherine	sorriu.
“Essa	é	a	questão”,	observou.	“Veio	a	descobrir-se	que,	para	que	os	políticos	se	pusessem	de	acordo

e	nenhum	criasse	obstáculos	à	solução	do	caso,	foi	criada	uma	lottizzazione	gigantesca	para	distribuir
dinheiro	a	todos	ou	quase	todos	os	partidos.	O	valor	pago	a	mais	foi	o	necessário	para	gerar	esses
subornos,	percebe?	Foi	assim	que	a	Enimont	se	tornou	conhecida	como	‘a	mãe	de	todos	os	subornos’,	o
maior	caso	de	corrupção	de	todos	os	que	foram	apanhados	no	processo	Mãos	Limpas.”

O	historiador	indicou	a	pasta	da	conta	da	Fundação	Louis	Augustus	Jonas	de	Ajuda	às	Crianças
Pobres.

“Que	papel	é	que	o	tipo	que	aparece	nessa	conta	desempenhou	no	caso?”
“Está	a	referir-se	a	Luigi	Bisignani?	O	grão-mestre	da	P4	esteve	envolvido	em	todo	o	esquema

Enimont	de	distribuição	do	dinheiro	pelos	partidos.	Acabou	por	ser	preso	e	condenado	a	dois	anos	de
cadeia.”

“E	agora	está	envolvido	numa	fundação	de	ajuda	às	crianças	pobres?”
A	atenção	de	Catherine	concentrou-se	também	no	dossiê	que	consultavam.	De	fato,	o	que	faria	uma

pessoa	como	Luigi	Bisignani	numa	fundação	caritativa	como	a	Louis	Augustus	Jonas?
“Deve	ser	para	reabilitar	a	sua	imagem...”



LII

Desinteressando-se	da	pasta	sobre	a	conta	no	IOR	da	Fundação	Louis	Augustus	Jonas	de	Ajuda	às
Crianças	Pobres,	Tomás	pegou	num	novo	dossiê	dos	documentos	de	monsenhor	Dardozzi.	O	título
escrevinhado	a	esferográfica	vermelha	sobre	a	cartolina	identificava-o	como	Fundo	de	Caridade	Roma.

Folheou	o	conteúdo.	Os	extratos	referiam	transferências	provenientes	da	conta	do	Fundo	Mamma
Roma	para	a	Luta	contra	a	Leucemia	e	da	Fundação	Louis	Augustus	Jonas	de	Ajuda	às	Crianças	Pobres	e
ainda	transferências	para	instituições	como	as	Irmãs	de	Santa	Brigite	e	as	Obras	de	Don	Picchi.	Nada
encontrou,	porém,	referente	a	Omissis,	o	que	o	levou	a	duvidar	que	valesse	a	pena	prosseguir	aquele
esforço.

Consultou	o	relógio	e	sobressaltou-se.	Fazia-se	tarde	e	o	prazo	para	a	execução	do	papa	ia
encurtando.

“Não	podemos	continuar	aqui	a	perder	tempo”,	decidiu	por	fim,	fechando	a	pasta	do	Fundo	de
Caridade	Roma	com	brusquidão.	“Temos	de	identificar	Omissis	de	outra	maneira.”

“Isso	é	muito	bonito	de	dizer”,	replicou	Catherine,	embrenhada	numa	nova	pasta	que	entretanto
abrira.	“Mas	como?”

Tomás	passou	a	ponta	dos	dedos	pelo	queixo,	massajando-o	pensativamente.	Não	podiam	passar	mais
tempo	ali	fechados	a	ler	os	documentos	deixados	por	monsenhor	Dardozzi;	havia	na	gaveta	milhares	de
papéis	e	sabia	que	seriam	precisos	vários	dias	para	os	estudar	a	todos.	O	problema	é	que	o	tempo	era	um
luxo	de	que	naquelas	circunstâncias	não	dispunham.

“Temos	de	ir	por	um	atalho.”
“Sim,	mas	qual?”
Considerou	a	questão.
“Quem	conhecerá	a	identidade	de	Omissis?”
“Monsenhor	De	Bonis,	claro”,	respondeu	ela.	“O	problema	é	que	já	morreu.”
“Também	o	papa	deverá	saber	a	resposta,	pois	se	mandou	selar	os	documentos	de	Dardozzi	é	porque

percebeu	que	se	tratava	de	uma	verdadeira	bomba.”
“Sua	santidade	não	está	disponível	para	responder	às	nossas	perguntas,	receio	bem.”
“Mas	está	a	pessoa	da	sua	maior	confiança”,	acrescentou	Tomás	com	um	brilho	nos	olhos.	“E	bem

possível	que	o	papa	lhe	tenha	confidenciado	alguma	coisa.”
“Está	a	referir-se	a	Ettore,	o	seu	secretário	particular?”
O	historiador	abanou	a	cabeça.
“Não.	Estou	a	referir-me	ao	número	dois	da	hierarquia	da	Santa	Sé.	O	secretário	de	Estado.”
“Sua	eminência?”
“Se	o	papa	falou	sobre	esta	questão	com	alguém	foi	certamente	com	ele”,	considerou	Tomás.	“E

preciso	levar	o	assunto	ao	cardeal	Barboni.”
Sem	perder	tempo,	e	concordando	com	o	raciocínio	do	português,	Catherine	pegou	no	celular	e

digitou	o	número	da	Santa	Sé.	Carregou	no	ícone	de	chamada	e	aguardou	uns	segundos.
“Flute!	Está	interrompido!”
Tentou	mais	duas	vezes	e	depois	ensaiou	outros	números,	sempre	com	o	mesmo	resultado.	Como

daquele	modo	nada	conseguiam,	Tomás	pôs-se	prontamente	de	pé.



“Os	telefones	devem	estar	congestionados	com	tantas	chamadas”,	disse.	“É	melhor	ir	lá.	No	fim	de
contas,	o	Vaticano	é	já	aqui	ao	lado...”

Catherine	concordou	e	pôs-se	a	arrumar	as	pastas	na	gaveta.	Quando	terminou	fez	sinal	ao
companheiro	e	encaminhou-se	para	a	porta.

“Vamos.”
O	historiador	ficou	plantado	no	seu	lugar.
“Vamos,	não”,	corrigiu-a.	“Vou.”
A	chefe	da	COSEA	virou-se	para	ele	com	uma	expressão	surpreendida.
“Vai?	Então	e	eu?”
“Não	tenho	a	certeza	de	que	o	papa	tivesse	revelado	a	identidade	de	Omissis	ao	cardeal	Barboni.

Como	o	tempo	escasseia,	temos	de	prosseguir	as	buscas	simultaneamente	noutra	direção.	É	para	isso	que
conto	consigo.	Se	Omissis	era	um	dos	titulares	da	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman,	preciso
que	contacte	a	fundação	e	a	questione	sobre	a	identidade	das	pessoas	que	movimentavam	essa	conta	no
banco	do	Vaticano.”

“Boa	ideia!”,	concordou	Catherine.	“Vou	já	para	o	meu	gabinete	fazer	esses	contatos.”
Os	dois	abandonaram	a	sala	do	arquivo	confidencial	do	IOR,	na	cave	do	Palácio	das	Congregações,	e

fecharam	a	porta;	a	auditora	teve	o	cuidado	de	a	trancar	enquanto	Tomás	carregava	no	botão	para	chamar
o	elevador.	Quando	ela	se	lhe	juntou,	o	ascensor	ainda	não	tinha	aparecido.

“Depois	de	conversar	com	o	cardeal	Barboni,	voltarei	cá”,	disse	o	português.	“Em	que	botão	do
prédio	terei	de	carregar	para	que	me	abra	a	porta?”

Catherine	tirou	um	objeto	metálico	da	carteira.
“Às	vezes	a	campainha	cá	de	baixo	não	funciona”,	disse.	“Tenho	aqui	uma	chave	sobressalente	para	a

porta	do	prédio.	Leve-a.”
O	acadêmico	meteu-a	no	bolso.
“Devolvo-a	quando	voltar.”
A	luz	do	elevador	apareceu	a	descer	e,	com	um	claque	ruidoso,	a	caixa	metálica	imobilizou-se	na

cave.	Os	dois	entraram	e	Tomás	carregou	em	dois	botões,	o	do	rés	do	chão,	para	onde	ele	ia,	e	o	do
quarto	andar,	destino	da	chefe	da	COSEA.

“Acha	mesmo	que	consegue	chegar	junto	de	sua	eminência?”	O	português	indicou	o	bolso	do	casaco.
“Ainda	tenho	aqui	o	cartão	que	o	inspetor	Trodela	me	passou.	Permite	o	acesso	a	qualquer	parte	do

Vaticano.”
“Pois,	mas	não	se	esqueça	de	que	ele	o	mandou	deter...”
“Não	se	preocupe”,	devolveu	o	historiador.	“A	esta	hora	a	Giudiziaria	anda	muito	ocupada.”
O	elevador	completou	em	alguns	segundos	a	curta	viagem	até	ao	rés	do	chão	e	imobilizou-se.	Tomás

empurrou	a	porta	mas,	quando	ia	sair,	sentiu	algo	travá-lo.	Voltou-se	para	trás	e	viu	Catherine	segurar-lhe
o	braço	com	força	e	olhá-lo	muito	fixamente,	quase	como	se	tivesse	medo	de	o	perder.

“Por	favor,	tenha	cuidado.”



LIII

A	noite	já	havia	caído	e	quando	Tomás	saiu	do	Palácio	das	Congregações	deparou-se	com	uma	massa
compacta	de	gente.	Um	verdadeiro	mar	de	pessoas	enchia	a	Praça	de	São	Pedro;	eram	milhares	e
milhares	de	fiéis,	tantos	que	formavam	uma	barreira	densa	e	aparentemente	intransponível.	Em	condições
normais	a	praça	tinha	capacidade	para	acolher	quase	quatrocentas	mil	pessoas,	mas	concentrava-se	ah	um
número	superior.

Talvez	meio	milhão,	talvez	ainda	mais.	As	cabeças	enchiam	também	as	ruas	limítrofes	a	perder	de
vista;	era	como	se	Roma	inteira	tivesse	convergido	para	lá	e	mais	e	mais	gente	estivesse	ainda	a	chegar,
numa	procissão	infinita.

Começou	a	furar	pela	multidão.
“Scusi”,	disse.	“Com	licença.”
Um	murmúrio	tremendo	erguia-se	da	vasta	massa	humana;	os	crentes	rezavam	a	uma	só	voz	à	Virgem

Maria	pela	salvação	do	papa.
“...	aria,	piena	di	grazia,	il	Signore	è...”
Viam-se	tarjetas	e	cartazes	por	toda	a	parte;	um	dizia	“Deus,	salva	o	papa”,	outro	apelava	por

“Misericórdia”,	outro	ainda	exortava	“Rezem	pelo	santo	padre”.	A	maior	parte	estava	em	italiano,	mas
também	havia	faixas	redigidas	em	quase	todas	as	línguas	europeias,	sobretudo	em	inglês,	e	ainda	pelo
menos	em	chinês	e	em	árabe.

“Scusi.”
“...	benedetto	è	il	frutto	dei	tuo...”
Não	era	fácil	progredir	no	meio	de	uma	multidão	tão	densa,	quase	toda	de	joelhos	a	orar,	as	palmas

das	mãos	coladas	umas	às	outras,	as	cabeças	baixas,	os	olhos	fechados	e	os	lábios	a	mexerem-se	num
murmúrio,	cruzes	e	terços	entrelaçados	nos	dedos,	velas	acesas	por	toda	a	parte.

“Scusi”
Ia	pedindo	licença	à	medida	que	avançava,	saltitando	aqui	e	ali	e	tentando	não	incomodar	ninguém,

naquelas	circunstâncias	algo	na	verdade	impossível.	As	pessoas	esforçavam-se	por	deixá-lo	passar,	mas
não	estava	a	ser	simples	pois	o	espaço	não	abundava	e	quanto	mais	se	internava	mais	compacta	se
tornava	a	multidão.	Parecia	o	metro	em	hora	de	ponta.	Não	seria	fácil	chegar	ao	portão	que	lhe	daria
acesso	ao	perímetro	da	Cidade	do	Vaticano.	Percebeu	que	o	melhor	seria	evitar	o	centro	da	praça,	onde	a
massa	humana	era	ainda	mais	densa,	e	encaminhou-se	para	a	colunata	à	direita.

“...	nell’ora	della	nostra	morte,	amen.”
A	oração	acabou	nesse	momento	e	em	alguns	lugares	da	praça	ergueram-se	em	substituição	os

murmúrios	de	cânticos	cristãos.	Girou	os	olhos	pela	multidão,	à	procura	de	pontos	menos	densos	por
onde	a	passagem	fosse	mais	fácil,	mas	tudo	o	que	via	eram	cabeças	e	mais	cabeças	e	cartazes	e	mais
cartazes.	Em	boa	verdade,	quanto	mais	próximo	dos	acessos	à	basílica	ou	aos	portões,	mais	gente	havia.
Como	entrar	na	Cidade	do	Vaticano?

Apercebeu-se	também	da	presença	de	grandes	carrinhas	com	câmaras,	antenas	parabólicas	e
poderosos	holofotes;	pertenciam	evidentemente	às	múltiplas	equipes	de	televisão	que	em	várias	línguas
faziam	dali	diretos	para	todo	o	mundo.	O	espaço	reservado	à	comunicação	social	parecia	protegido	por
um	cordão	policial.	Além	disso,	havia	em	toda	a	praça	uma	forte	presença	de	carabinieri	e	de	militares,



com	muitos	homens	armados	e	até	alguns	blindados	discretamente	posicionados.	Pelo	firmamento
evoluíam	helicópteros	que,	embora	evitassem	sobrevoar	diretamente	o	grande	largo	diante	da	basílica,
pairavam	sobre	os	edifícios	vizinhos	como	vespas	enervadas.

“Scusi.”
Retomou	a	progressão,	mas	dessa	vez	já	não	em	direção	aos	portões.	Foi	abrindo	caminho	para	a

zona	vedada	dentro	da	qual	estavam	as	carrinhas	de	televisão.	Era	decerto	o	melhor	caminho,	senão
mesmo	o	único.	Furou	e	furou	por	entre	os	fiéis	até	por	fim	chegar	junto	ao	cordão	de	homens
uniformizados	que	protegiam	o	setor	reservado	à	comunicação	social.

“Stop!”,	disse	um	dos	polícias	quando	o	viu	tentar	cruzar	o	cordão.	“Não	pode	passar!”
Tomás	espetou-lhe	diante	da	cara	o	salvo-conduto	que	o	inspetor	Trodela	lhe	havia	passado.
“Estou	envolvido	na	equipe	de	investigação	ao	sequestro	de	sua	santidade”,	disse.	“Tenho	de	entrar	o

mais	urgentemente	possível	na	Cidade	do	Vaticano.”
O	polícia	inspecionou	o	cartão.
“Bene”,	assentiu,	depois	de	confirmar	a	identificação.	“A	melhor	maneira	de	entrar	não	é	por	aqui.

Está	demasiada	gente	na	praça.	Além	do	mais,	vai	haver	uma	missa	especial	esta	noite	na	basílica	para
rogar	à	Virgem	que	interceda	por	sua	santidade.	O	acesso	por	aqui	ficará	vedado.”

“Então	como	posso	entrar?”
“A	melhor	maneira	é	a	Porta	de	Sant’Ana,	na	via	di	Porta	Angélica”,	indicou.	“É	conhecida	como	a

entrada	de	serviço	do	Vaticano.”
Tomás	lançou	um	olhar	desanimado	na	direção	da	via	di	Porta	Angélica;	a	multidão	aí	era	de	tal

modo	compacta	que	parecia	uma	parede.
“Como	raio	vou	conseguir	meter-me	por	a	li?”
Percebendo	o	problema,	o	polícia	pediu	a	um	colega	que	o	substituísse	no	cordão	de	segurança	e	fez

sinal	ao	português	de	que	o	acompanhasse.
“Venha	daí.”
Com	Tomás	no	encalço,	atravessou	o	perímetro	das	carrinhas	de	televisão.	A	circulação	ali	era	fácil

pois	os	fiéis	não	tinham	acesso	àquele	espaço.	Apenas	se	via	equipamento	de	produção	de	televisão	e
técnicos	a	movimentarem-se	de	um	lado	para	o	outro.	Os	dois	homens	passaram	por	uma	fileira	de
repórteres	alinhados	com	a	multidão	atrás	deles	e	o	historiador	constatou	que	alguns	estavam	agarrados
aos	microfones	a	falar,	evidentemente	em	direto.

“...	ste	momento	a	multidão	permanece	calma,	embora	tensa”,	dizia	em	francês	uma	jornalista	de
cabelos	encaracolados	a	segurar	um	microfone	com	o	logótipo	da	Antenne	2.

“As	pessoas	aqui	na	Praça	de	São	Pedro	rezam	pela	vida	do	papa	e	não	reagiram	ainda	às	notícias
dos	confrontos,	talvez	porqu...”

Como	caminhavam	apressados,	os	dois	homens	afastaram-se	de	imediato,	mas	as	últimas	palavras	da
repórter	francesa	deixaram	Tomás	intrigado.

“Aquela	jornalista	falou	em	confrontos”,	disse	para	o	polícia.	“Que	confrontos?”
“Não	sabe?”,	atirou	o	italiano.	“Rebentaram	tumultos	nos	arredores	de	Paris,	Lyon,	Bruxelas,

Roterdão,	Birmingham	e	Manchester,	com	carros	incendiados,	lojas	saqueadas	e	bairros	inteiros
fechados.	O	centro	de	Marselha	está	a	ferro	e	fogo.	Cristãos	contra	muçulmanos,	uma	confusão	geral.
Ninguém	sabe	quem	começou,	se	foram	cristãos	a	retaliar	pelo	sequestro	do	papa	e	pelos	atentados	que
ocorreram	ao	longo	do	dia	ou	se	foram	os	muçulmanos	a	provocá-los,	mas	o	fato	é	que	a	violência	está	a
alastrar.	O	presidente	francês	já	decretou	o	estado	de	emergência,	a	Bélgica	proclamou	o	estado	de	sítio
e	os	governos	inglês	e	holandês	estão	reunidos	para	decidir	se	farão	o	mesmo.”

“Caramba!”
O	polícia	guiou-o	por	um	caminho	selado	pelos	carabinieri	que	lhes	permitiu	passarem	para	o	outro

lado	das	colunatas	sem	se	misturarem	com	a	multidão.



“Também	há	confusão	nos	Bálcãs”,	acrescentou	o	guarda.	“Ocorreram	incidentes	na	fronteira	entre	a
Croácia	católica	e	a	Bósnia	muçulmana.	Parece	que	os	guardas	fronteiriços	croatas,	enfurecidos	com	o
sequestro	do	papa	e	o	atentado	contra	o	santuário	de	Medjugorje,	se	puseram	a	insultar	Maomé	diante	dos
soldados	muçulmanos	do	lado	da	Bósnia.	Os	bósnios	não	gostaram,	os	ânimos	exaltaram-se	e	foram
trocados	tiros	que	deixaram	dois	soldados	croatas	e	um	bósnio	feridos.	Os	exércitos	foram	chamados	e	já
há	troca	de	disparos	de	artilharia	ao	longo	da	fronteira.	O	governo	croata	terminou	uma	reunião	de
emergência	e	consta	que	decidiu	entrar	na	Bósnia	para	garantir	a	segurança	do	santuário	de	Medjugorje	e
dos	peregrinos	croatas.	A	população	croata	do	Sul	da	Bósnia	está	do	seu	lado	e	a	confusão	parece
instalada.”

“Isto	vai	de	mal	a	pior...”
Passaram	pelo	duplo	arco	do	Passetto	di	Borgo	e	entraram	na	via	di	Porta	Angélica,	que	se

encontrava	apinhada	de	gente.	Avançaram	colados	às	muralhas	e	como	o	caminho	ah	já	não	estava
protegido	pelos	carabinieri	a	progressão	revelou-se	bem	mais	lenta.

Foi	com	dificuldade	que	chegaram	ao	destino,	um	largo	portão	de	ferro	esverdeado	enquadrado	por
duas	duplas	colunas,	no	topo	das	quais	as	estátuas	gigantes	de	duas	águias	imperiais	vigiavam	a	multidão.
O	portão	estava	rasgado	nas	muralhas	e	era	vigiado	por	carabinieri	do	lado	da	rua	e	por	gendarmes	e
alguns	guardas	suíços	de	uniforme	azul	do	lado	de	dentro.

“É	este	o	portão	de	Sant’Ana”,	anunciou	o	polícia,	despedindo-se.	“Tenha	uma	boa	noite.”
Tomás	agradeceu	a	ajuda	do	guarda,	que	deu	meia	volta	e	retomou	o	curto	caminho	de	regresso	à

praça,	e	mostrou	o	seu	cartão	aos	carabinieri.	Os	polícias	militares	italianos	deixaram-no	passar	e	a
seguir	enfrentou	os	gendarmes	do	Vaticano,	a	quem	exibiu	o	mesmo	salvo-conduto.

“O	senhor	é	historiador?”,	perguntou	o	gendarme,	estudando	o	cartão	com	uma	expressão
desconfiada.	“O	que	vem	cá	fazer?	Não	sabe	o	que	se	passa?”

“Estou	envolvido	nas	investigações	aos	acontecimentos	em	torno	do	sequestro	do	papa”,	esclareceu
Tomás.	“Tenho	urgência	em	falar	com	o	cardeal	Barboni,”

“Sua	eminência	está	neste	momento	muito	ocupado	com	os	preparativos	da	missa	desta	noite	na
basílica.”

“O	senhor	cardeal	encontra-se	na	basílica?”
“Não,	tanto	quanto	sei	está	nos	apartamentos	papais	a	preparar	a	homilia.	A	missa	deverá	começar

pelas	onze	e	meia	da	noite	aqui	em	Roma	e	ao	mesmo	tempo	em	todas	as	igrejas	católicas	do	mundo,	de
modo	que	esteja	a	decorrer	quando	for	meia-noite,	a	hora	em	que...	que...”

O	homem	calou-se,	incapaz	de	completar	a	frase.
“Compreendo.”
“De	modo	que,	enfim...	não	vai	ser	possível	falar	com	sua	eminência.”
“Ouça,	tenho	uma	pista	muito	relevante	e	preciso	de	chegar	ao	cardeal	Barboni”,	insistiu	o	português.

“Este	salvo-conduto	foi-me	passado	esta	tarde	pelo	inspetor	Trodela,	da	Giudiziaria,	e	não	só	confirma	o
meu	envolvimento	nos	trabalhos	de	investigação	como	me	dá	acesso	a	todo	o	perímetro	da	Cidade	do
Vaticano.	Peço-lhe	por	isso	que	me	deixe	entrar.”

Hesitante,	o	gendarme	voltou-se	para	o	lado,	onde	um	oficial	se	encontrava	de	costas	a	falar	ao
celular.

“Senhor	tenente!”,	chamou.	“Pode	vir	aqui,	per	favore?”
O	oficial	da	Gendarmaria	voltou-se	e	encarou	o	subordinado.
“O	que	é?”
“Este	senhor	diz	que	precisa	de	falar	com	sua	eminência	com	urgência.	Tem	um	salvo-conduto	e

afirma	que	está	envolvido	nas	investigações	ao	desaparecimento	de	sua	santidade.”
Os	olhos	do	oficial	desviaram-se	para	Tomás	e	os	dois	homens	fixaram-se	intensamente.

Horrorizado,	o	português	percebeu	que	se	tratava	do	tenente	Rocco,	o	mesmo	homem	que	horas	antes



recebera	do	inspetor	Trodela	ordens	para	o	deter.
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Apanhado	de	surpresa	pelo	aparecimento	do	gendarme	que	o	detivera	horas	antes,	Tomás	demorou	a
reagir	e	quando	deu	por	isso	já	tinha	o	tenente	Rocco	junto	dele.	O	oficial	da	Gendarmaria	do	Vaticano
segurou-o	pelo	braço.

“Apanhado!”,	exclamou	com	evidente	satisfação.	“Pensava	que	escapava,	hem?”
“Não	diga	disparates,	tenente”,	devolveu	o	português,	recuperando	a	presença	de	espírito.	“Fiz

algumas	descobertas	relacionadas	com	a	mensagem	do	papa	no	vídeo	dos	sequestradores	e	preciso	de
falar	com	urgência	com	o	cardeal	Barboni.	Leve-me	imediatamente	a	ele,	se	faz	favor.”

O	tenente	Rocco	puxou-o.
“Levo-o	é	para	a	célula	que	o	espera	na	Gendarmaria!	Não	vai	ficar	a	rir-se	de	mim!”
“Deixe-se	de	parvoíces”,	resistiu	Tomás,	mostrando	uma	firmeza	carregada	de	autoridade.	“Se	não

acredita	em	mim,	deixe-me	ao	menos	falar	com	o	inspetor	Trodela.
Quando	lhe	explicar	o	que	descobri,	estou	certo	de	que	anulará	a	ordem	para	me	deter.”
A	segurança	do	acadêmico	fez	o	gendarme	vacilar.
“O	que	descobriu?”
“O	suficiente	para	nos	pôr	na	pista	do	papa.	Mas	preciso	primeiro	de	esclarecer	umas	coisas	com	o

cardeal	Barboni,”
O	jovem	oficial	da	Gendarmaria	hesitava	ainda.	O	português	parecia	muito	convicto	de	si	mesmo	e

isso	deixou-o	na	dúvida.	Se	o	ignorasse	e	viesse	a	provar-se	que	ele	dizia	a	verdade,	poderia	acabar	por
sofrer	as	consequências.	Além	do	mais,	quem	dera	a	ordem	de	prisão	ao	acadêmico	fora	o	responsável
da	Giudiziaria.	O	que	perdia	em	consultar	o	inspetor	Trodela?	O	melhor	mesmo,	considerou,	seria
transferir	a	responsabilidade	da	decisão	para	qualquer	pessoa	que	não	ele	próprio.

Colou	o	walkie-talkie	à	boca	e	carregou	no	botão	de	intercomunicação.
“Checkpoint	do	portão	Sant’Ana	para	ispettor	Trodela”,	chamou.	“Chamo	o	ispettor	Trodela.”
Ouviu-se	um	ruído	de	estática	no	aparelho	e	uma	voz	distante,	quase	elétrica,	respondeu.
“Aqui	Trodela.	Que	se	passa?”
“Encontrei	o	professor	Noronha	junto	ao	portão	Sant’Ana.	Diz	que	fez	umas	descobertas	relacionadas

com	a	mensagem	de	sua	santidade.	Quer	falar	consigo	e	com	sua	eminência.	O	que	faço?”
A	resposta	não	se	fez	esperar.
“Cazzo!”,	praguejou.	“O	stronzo	continua	por	aí?	Detenham-no	e	não	me	chateiem	mais	com	esse

anormal!	Estou	farto	de	perder	tempo	com	imbecilidades!”
A	ordem	era	clara.	Tranquilizado,	o	tenente	Rocco	guardou	o	walkie-talkie	e	tirou	as	algemas	que

trazia	penduradas	no	cinto;	dessa	vez	não	cometeria	o	erro	de	deixar	o	suspeito	de	mãos	livres.
“Agora	vai	mesmo	dentro.”
Percebendo	que	se	fosse	para	a	célula	da	Gendarmaria	do	Vaticano	perderia	todas	as	possibilidades

de	desvendar	o	caso	antes	da	meia-noite,	Tomás	sacudiu	bruscamente	a	mão	do	jovem	oficial.	“Não!”
Libertando-se	com	esse	movimento	inesperado,	girou	sobre	os	calcanhares	e	em	desespero	desatou	a

correr	de	regresso	à	via	di	Porta	Angélica,	passando	pelos	gendarmes	que	guardavam	a	porta	Sant’Ana	e
saltando	em	direção	aos	surpreendidos	carabinieri.

“Detenham-no!”,	gritou	atrás	dele	o	tenente	Rocco.	“Ordens	da	Giudiziaria!”



Os	polícias	militares	italianos	levaram	um	curto	momento	a	reagir,	mas	foi	o	suficiente	para	o
português	conseguir	voltar	à	rua	e	mergulhar	na	multidão.	Um	dos	carabinieri,	no	entanto,	conseguiu
prender-lhe	o	braço	logo	abaixo	do	cotovelo.

“Agarrei-o!”
Sabendo	que	dispunha	de	apenas	dois	ou	três	segundos	antes	de	os	restantes	polícias	militares

ajudarem	o	companheiro,	pondo	fim	a	qualquer	esperança	de	escapar,	Tomás	torceu	o	braço	e,	com	um
movimento	inesperado	de	recuo,	acertou	com	o	cotovelo	na	cara	do	guarda	italiano.

“Agh!”
Num	gesto	reflexo,	o	carabiniere	largou-o	e	o	fugitivo,	cometendo	a	proeza	de	lhe	pedir	desculpa	no

meio	daquela	confusão,	mergulhou	na	multidão.
“Scusate.”
“Apanhem-no!”
A	corrente	humana	enchia	a	via	di	Porta	Angélica	como	todas	as	vias	de	acesso	à	Praça	de	São

Pedro,	o	que	constituía	uma	vantagem	mas	também	um	inconveniente.	Se	era	certo	que	se	poderia
esconder	entre	aquela	massa	de	gente,	pois	tantas	eram	as	pessoas	e	as	cabeças	que	uma	mais	se	perderia
facilmente	na	multidão,	a	verdade	é	que	a	evasão	se	confrontava	com	o	obstáculo	dos	milhares	de	corpos
que	faziam	barreira.

“Gesú!”,	exclamou	uma	italiana	quando	Tomás	a	empurrou	na	vertigem	da	fuga.
“Que	é	isto?”
“Scusi.”
“Cuidado!”,	protestou	outro.	“Vê	lá	onde	pões	os	pés!”
“Scusi”
“Madonna!	Não	me	empurre!”
“Scusi.”
Toda	a	gente	se	ia	queixando	à	medida	que	o	português	embatia	nas	pessoas	num	esforço	desesperado

de	abrir	alas	pela	densa	massa	humana	e	escapar;	não	seria	fácil,	mas	não	tinha	alternativa.	Ouviam-se
protestos,	soavam	apitos	de	polícia,	as	ordens	cruzavam-se	ao	longe.

“Giancarlo	e	Stefano,	vão	atrás	dele!”,	gritava	um	oficial	dos	carabinieri.	“Amato,	liga
imediatamente	para	o	comando!	Eles	que	fechem	a	via	di	Porta	Angélica	e	peçam	que	os	helicópteros
monitorizem	o	suspeito!	Não	o	deixem	escapar!”

Tomás	compreendeu	com	alarme	que	a	confusão	alastrava.	O	incidente	no	portão	Sant’Ana	fora
equivocadamente	entendido	pelos	carabinieri,	que	não	tiveram	tempo	de	esclarecer	o	assunto	com	os
gendarmes	e	pelo	visto	pensavam	que	o	fugitivo	estava	de	algum	modo	relacionado	com	o	sequestro	do
papa;	com	isto	eram	mobilizados	meios	desproporcionados	para	o	capturar.	Ninguém	percebia	que	na
base	de	tudo	aquilo	residiam	motivos	pueris,	a	simples	irritação	de	um	inspetor	da	Giudiziaria,	e	quando
as	coisas	se	esclarecessem	seria	tarde	de	mais.

Seria	mesmo	simples	irritação	do	inspetor	Trodela?
A	dúvida	assaltou	Tomás,	mas	os	acontecimentos	evoluíam	com	tal	rapidez	que	no	meio	da	trapalhada

não	teve	tempo	para	refletir.	De	repente,	e	vindo	do	nada,	um	homem	caiu	em	cima	dele	e	abraçou-o.
“Apanhei-te,	malandro!”
Primeiro	pensou	que	a	polícia	o	capturara,	mas	apercebeu-se	com	alívio	de	que	não	era	assim;

tratava-se	afinal	de	um	mero	cidadão	que,	vendo	os	carabinieri	perseguirem	um	suspeito,	e	achando	que
tinha	um	dever	cívico	a	cumprir,	decidira	intervir.	Mas	o	alívio	transformou-se	de	imediato	em
inquietação	e	a	seguir	em	alarme,	pois	o	verdadeiro	significado	daquela	intervenção	popular	tornou-se
por	fim	claro.

A	multidão	virava-se	contra	ele.
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A	intervenção	do	cidadão	anônimo	colocou	Tomás	perante	um	dilema	que	requeria	solução	imediata,
pois	o	tempo	corria	contra	ele.	Ou	se	deixava	ficar,	e	a	sua	passividade	inevitavelmente	encorajaria	as
restantes	pessoas	em	redor	e	acabaria	por	ser	capturado	pelos	anônimos	e	entregue	à	polícia,	ou	reagia	e
enfrentava	a	turba,	com	todos	os	perigos	daí	decorrentes.	Fosse	qual	fosse	a	sua	decisão,	teria	efeitos
irreversíveis	e	precisava	de	ser	tomada	nesse	momento	pois	naquelas	circunstâncias	a	indecisão	era	uma
decisão	de	rendição.

“Largue-me!”
Sem	tempo	para	pensar,	e	apenas	com	uma	intuição	vaga	das	consequências	do	que	fazia,	optou	por

reagir.	Primeiro	contorceu-se	para	tentar	libertar-se,	mas	o	homem	segurava-o	com	força	e	manteve-o
bem	preso	nos	seus	braços.	Para	grandes	males,	pensou,	grandes	remédios.	Ciente	de	que	corria	um
enorme	risco	por	afrontar	a	multidão,	mas	acreditando	que	tinha	de	o	fazer	se	queria	ter	possibilidades	de
permanecer	livre	para	poder	ajudar	nas	investigações	em	tempo	útil,	o	historiador	assentou	uma
inesperada	cabeçada	na	cara	do	desconhecido.

“Aaaah!”,	berrou	o	homem,	encolhendo-se	e	deitando	as	mãos	ao	rosto,	de	onde	saltavam	golfadas	de
sangue	quente.	“Madonna!	O	meu	nariz!”

De	novo	livre,	o	português	olhou	à	volta	à	procura	de	mais	pessoas	que	se	preparassem	para	o	atacar.
Os	ânimos	estavam	exaltados	com	os	acontecimentos	extraordinários	dessa	tarde	e,	se	no	meio	de	toda
aquela	confusão	as	pessoas	achassem	que	ele	tinha	algo	a	ver	com	o	sequestro	do	papa,	arriscava-se	a
tornar-se	uma	espécie	de	bode	expiatório	e	acabar	linchado.	Caso	a	coisa	desse	para	o	torto,	a	sua	única
esperança	era	que	os	carabinieri	chegassem	a	tempo	de	o	salvar	da	turba	em	fúria.

A	multidão,	no	entanto,	não	reagiu	como	ele	temia.	Ao	verem	o	homem	no	chão	com	sangue	na	cara	e
a	contorcer-se	de	dores,	as	pessoas	mais	próximas	encararam	Tomás	com	esgares	de	horror	absoluto.

“Socorro!”,	gritou	uma	mulher.	“Está	armado!”
Empurrando	quem	as	cercava	num	medo	irracional,	as	gentes	abriram	de	repente	alas	em	torno	do

fugitivo,	num	bruá	amedrontado.	Tomás	receou	que	se	desencadeasse	o	pânico	e	a	multidão	se
descontrolasse,	correndo	para	todo	o	lado	e	espezinhando	quem	se	atravessasse	à	frente.	Quanto	mais
depressa	saísse	dali	melhor.

“Afastem-se!”
Aproveitando	o	espaço	que	se	abrira	inesperadamente	em	volta	dele,	o	português	gritou	às	pessoas

que	o	deixassem	passar	e	correu	pela	via	di	Porta	Angélica	em	direção	à	Praça	de	São	Pedro;	não	o	fez
por	tática,	não	tinha	tido	tempo	de	a	delinear,	mas	por	puro	instinto,	quase	como	se	tivesse	esperança	de
dar	de	caras	com	Catherine	e	que	ela	tudo	resolvesse.	O	sentimento	era	ingênuo,	claro,	mas	naquele
momento	não	se	podia	dar	ao	luxo	de	parar	para	refletir.	A	única	coisa	que	sabia	é	que	tinha	de	fugir	e	as
emoções	empurraram-no	para	o	local	mais	familiar,	a	grande	praça	diante	da	basílica.

“Cuidado,	ele	vem	aí!”
“Tem	uma	faca!”,	gritava	alguém.	“Tem	uma	faca!”
Não	teve	de	correr	muito.	A	distância	era	curta	e	apenas	a	multidão	a	prolongava,	mas	como	as

pessoas	pelo	visto	se	afastavam	dele	e	iam	abrindo	alas,	foi	mais	fácil	fugir.
Percorreu	assim	a	via	di	Porta	Angélica	com	relativo	desembaraço,	virando	à	esquerda	e	à	direita,



saltando	sobre	obstáculos,	ziguezagueando	entre	a	multidão	assustada;	por	onde	passava	os	manifestantes
escapuliam-se	e	comprimiam-se	uns	contra	os	outros,	e	o	caminho	abria-se	quase	por	encanto,	como	se
ele	fosse	Moisés	e	a	massa	humana	o	mar	Vermelho.

De	repente	a	multidão	sumiu-se	e	Tomás	deparou-se	com	três	blindados.
“Está	cercado!”,	gritou	alguém	através	de	um	megafone,	a	voz	amplificada	a	reverberar	pela	rua.

“Renda-se	ou	abrimos	fogo!”
Os	blindados	do	exército	italiano	bloqueavam	o	duplo	arco	à	entrada	da	via	di	Porta	Angélica,

impedindo-o	de	prosseguir	para	a	Praça	de	São	Pedro.	Vários	holofotes	iam-se	voltando	para	ele	e	nem
todos	eram	da	polícia;	as	próprias	televisões	transmitiam	imagens	da	caça	ao	homem	em	direto,	o	que
significava	que	o	planeta	inteiro	o	via	nesse	momento.

Olhou	em	redor,	siderado.	Como	era	possível	que	as	coisas	tivessem	degenerado	numa	situação	tão
ridícula?	Acreditaria	mesmo	a	polícia	italiana	que	ele	era	um	dos	sequestradores	do	papa?

“Deite-se	no	chão	com	a	barriga	para	baixo	e	as	mãos	bem	visíveis	sobre	a	cabeça!”
As	opções	haviam-se	esgotado.	Resignado,	preparou-se	para	se	render.	Pelo	menos	poria	fim	ao

perigo	estúpido	que	corria	e	poderia	desfazer	aquele	equívoco	absurdo.	E	certo	que	teria	de	passar	a
noite	numa	célula	prisional	e	que	no	dia	seguinte	seria	presente	a	um	juiz,	mas	inevitavelmente	tudo	se
esclareceria	e	acabaria	por	ser	libertado.	Dadas	as	circunstâncias,	tratava-se	sem	dúvida	do	curso	de
ação	mais	sensato.

Claro	que,	também	no	dia	seguinte,	o	papa	já	estaria	morto	e	o	mundo	acordaria	irreversivelmente
diferente,	e	para	muito	pior,	mas	que	poderia	fazer?	Tentara	ajudar,	fora	até	aos	limites	do	razoável	e	até
para	além	deles,	mas	a	situação	descontrolara-se	e	a	verdade	é	que	se	continuasse	talvez	acabasse	por
fazer	mais	mal	do	que	bem.

“Renda-se	ou	abrimos	fogo!”
Rendia-se.
Estava	esgotado	e	sentia	a	cabeça	pesada	e	molhada.	Passou	as	costas	do	braço	direito	pela	testa	e,

chocado,	viu	que	não	estava	molhado	de	suor	mas	de	sangue.	A	cabeçada	no	desconhecido	que	tentara
detê-lo	pelo	visto	também	deixara	marcas	nele	próprio.	Percebeu	assim	que	o	que	tanto	estava	a	assustar
os	manifestantes	era	o	seu	aspecto,	e	sobretudo	o	sangue.

A	ideia	teve	um	efeito	profundo	no	seu	ânimo.	Então	andava	ele	a	esforçar-se	por	salvar	o	papa	e
acabava	perseguido	por	Roma	inteira	e	a	esvair-se	em	sangue?	Algo	dentro	dele	se	revoltou	nesse
momento;	era	um	fogo	que	lhe	ardia	na	alma	e	que	se	estendeu	por	todo	o	corpo	como	uma	chama
indomável.

“Não.”
Render-se,	nunca.	Não	podia	fazê-lo	tendo	em	conta	o	que	já	passara	para	ali	chegar,	mas	sobretudo

considerando	as	consequências	para	o	papa	e	até	para	o	mundo.	Talvez	o	abatessem	por	não	se	entregar,
o	mais	provável	era	que	as	suas	investigações	acabassem	num	beco	sem	saída	e	não	conseguisse	salvar
nada	nem	ninguém,	mas	tinha	o	dever	de	tentar.

Olhou	em	redor,	à	procura	de	uma	escapatória.
Os	blindados	e	os	soldados	bloqueavam	o	acesso	à	praça,	a	multidão	assustada	formava	nos	flancos

paredes	densas	e	aparentemente	impenetráveis	e	atrás,	emergindo	entre	as	pessoas,	apareciam	os
carabinieri	que	o	perseguiam	desde	a	porta	Sant’Ana.	Para	onde	quer	que	se	virasse,	só	via	gente	e
obstáculos.	Não	encontrou	via	de	fuga.

Cercado.
“Último	aviso!”,	gritou	a	voz	ao	megafone.	“Tem	três	segundos	para	se	entregar!”
Os	holofotes	incendiavam	a	noite	e	assentavam	em	cheio	nele,	ofuscando-o.	Pôs	a	mão	sobre	a	testa

em	pala,	para	proteger	os	olhos	da	luz,	e	concluiu	que	não	havia	mesmo	saída.
“Um...”



Porém,	olhou	para	a	esquerda	e	percebeu	que	estava	a	pensar	mal.	Não	havia	saída,	era	verdade.	A
multidão	permanecia	compacta	e	todos	os	espaços	se	encontravam	tapados	por	manifestantes	ou	por
polícias,	mas	havia	uma	coisa	em	que	ainda	não	tinha	pensado.

Uma	entrada.
“Dois...”
Ao	procurar	uma	saída	encontrara	uma	entrada.	Do	outro	lado	da	rua	erguia-se	o	Palácio	das

Congregações,	o	edifício	em	cujo	quarto	andar	se	encontravam	as	instalações	da	Prefeitura	para	os
Assuntos	Econômicos	da	Santa	Sé	parcialmente	entregues	aos	auditores	da	COSEA,	e	onde	Catherine
devia	trabalhar	nesse	momento.	Mas	o	mais	importante	é	que	ela	lhe	entregara	a	chave	da	porta	de
entrada.

“Três!”
Vendo	que	os	carabinieri	e	os	soldados	apertavam	o	cerco	e	a	todo	o	momento	cairiam	em	força

sobre	ele,	Tomás	desatou	a	correr	na	direção	do	edifício.
“Alto	ou	disparamos!”
Ignorou	a	ameaça	e	continuou	a	correr.	Presumiu	que	ninguém	se	atrevesse	a	abrir	fogo	diante	daquela

multidão	e	com	todas	as	televisões	a	transmitirem	em	direto,	além	de	que,	se	acreditavam	mesmo	que
estava	relacionado	com	o	sequestro	do	papa,	decerto	precisariam	dele	vivo	para	lhes	dar	informações.
Valia	a	pena	correr	o	risco.

A	verdade	é	que,	apesar	das	ameaças,	não	se	ouviu	um	único	disparo.	Sentiu	movimento	à	sua	volta,
com	certeza	os	elementos	das	forças	de	segurança	a	acercarem-se	por	todos	os	lados,	mas	o	fato	é	que
ninguém	abriu	fogo.

“Renda-se!”
Chegou	à	porta	principal	do	Palácio	das	Congregações	e,	com	movimentos	trapalhões	de	pressa	e

aflição,	deitou	a	mão	ao	bolso	em	busca	das	chaves	que	Catherine	lhe	emprestara.	Olhou	para	trás	e	viu
vários	carabinieri	correrem	para	ele.

Sentiu	os	dentes	metálicos	das	chaves	roçarem-lhe	a	ponta	dos	dedos	e	tirou-as	apressadamente	do
bolso.	Tentou	inseri-las	na	fechadura,	mas	com	a	atrapalhação	não	acertou	no	buraco.

“Entra,	porra!”,	vociferou,	aflito.	“Entra!”
Os	carabinieri	estavam	a	poucos	metros	de	distância	e	iam	cair	sobre	ele	como	felinos.	Apesar	dos

movimentos	atabalhoados,	a	chave	mergulhou	por	fim	na	fechadura	e	Tomás	rodou-a	de	imediato.	Logo
que	a	porta	se	destrancou,	impeliu-a	para	a	frente	e	entrou.	Rodou	sobre	si	mesmo	e	empurrou-a	para	a
fechar.

Um	choque.
Quando	tentava	fechá-la	sentiu	o	embate	dos	primeiros	polícias	militares	que	ali	chegaram	e	que	se

atiraram	contra	a	porta,	pressionando-a	para	forçarem	a	entrada.	Antes	que	chegassem	reforços,	o
português	apoiou-se	num	degrau	e	empurrou	a	porta	com	toda	a	força	de	que	foi	capaz.	Apesar	da
resistência	tenaz	dos	carabinieri,	resistiu	à	pressão	e	para	sua	própria	surpresa	conseguiu	por	fim	fechá-
la.	Os	polícias	tinham	ficado	na	rua.

Mas	só	por	alguns	segundos.
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Encostado	à	porta,	com	o	coração	a	ribombar	de	cansaço,	medo	e	excitação	e	com	os	músculos	das
pernas,	das	costas	e	dos	braços	a	latejarem	de	dor,	Tomás	nem	sequer	teve	tempo	para	recuperar	forças
pois	logo	ouviu	múltiplas	vozes	acercarem-se	do	outro	lado	da	porta	e	percebeu	o	que	estava	na
iminência	de	acontecer.

“Prontos?”,	gritou	alguém	na	rua.	“Avanti!”
A	porta	estremeceu	com	um	estrondo	brutal	e	o	fugitivo	deu	um	salto	de	susto;	os	carabinieri	não	iam

perder	tempo	e	queriam	arrombar	a	porta	para	entrar	no	edifício	o	mais	depressa	possível.
“Recuar,	recuar!”,	ordenou	outra	voz	masculina	para	lá	da	porta.	“Retomar	posições!”
“Meu	capitão”,	interveio	alguém.	“O	tenente-coronel	Marchisio	acabou	de	nos	comunicar	que	os

blindados	do	Exército	estão	prontos	para	avançar.	O	que	fazemos?”
“Eles	que	venham!”
Vinham	aí	blindados!	Em	boa	verdade,	raciocinou	Tomás,	uma	coisa	daquelas	não	o	deveria

surpreender.	Se	realmente	acreditavam	que	ele	tinha	alguma	coisa	a	ver	com	o	sequestro	do	papa,	era
evidente	que	fariam	tudo	para	lhe	deitar	a	mão.	Se	necessário	fosse,	usariam	mesmo	os	blindados
posicionados	em	torno	da	Praça	de	São	Pedro	para	derrubar	a	porta	do	Palácio	das	Congregações.

A	voz	do	outro	lado	da	porta	voltou	a	troar.
“Prontos?”
As	coisas	complicavam-se	para	além	do	imaginável.	Valeria	a	pena	continuar	a	fugir,	prolongando

desnecessariamente	aquele	equívoco	ridículo?	Para	que	estava	ele	a	alimentar	semelhante	circo?	Não
bastava	o	que	já	se	passara?	Se	se	rendesse,	tudo	se	esclareceria,	não	a	tempo	de	explorar	a	sua	pista
mas	talvez	ao	fim	de	vinte	e	quatro	horas;	não	era	o	ideal,	era	o	possível.

Porém,	de	novo	pensou	que	a	prioridade	não	podia	ser	solucionar	o	seu	problema	pessoal,	mas
localizar	o	papa	antes	da	meia-	-noite.	Considerando	o	que	estava	em	causa	isso	encontrava-se	à	frente
de	tudo	o	resto.

“Avanti!”
A	porta	estremeceu	mais	uma	vez	com	um	impacto.	Pela	forma	como	a	estrutura	vibrou	Tomás

percebeu	que	não	resistiria	muito	mais.	Ouviu	ainda	o	som	de	motores	barulhentos,	como	se	um	trator	se
aproximasse	do	edifício,	e	percebeu	que	os	carabinieri	abriam	caminho	aos	meios	mais	pesados	do
exército	italiano.

“Attenzione!”,	gritou	uma	voz	na	rua.	“Deixem	passar	o	tanque!”
Atarantado,	Tomás	olhou	para	trás	e	estudou	o	átrio	em	busca	de	uma	escapatória.
As	únicas	saídas	eram	a	porta	do	elevador	e	as	escadarias	ao	lado.
“Saiam	daí!	O	tanque	vai	avançar!”
Desesperado,	entrou	no	elevador	e	carregou	no	botão	do	quarto	andar.	Depois	saiu	e	desatou	a	correr

pelas	escadas,	descendo	até	à	cave.
“Avanti!”
Acima	dele,	as	vozes	na	rua	e	os	barulhos	tornaram-se	indistintos	devido	à	distância.
Mesmo	assim	escutou	um	novo	estrondo,	este	ainda	mais	violento	do	que	os	anteriores.
Apercebeu-se	de	que	alguma	coisa	se	partira	e	teve	a	impressão	que	a	porta	de	entrada	começava	a



ceder.	À	quarta	tentativa	não	aguentaria	e	os	carabinieri	acabariam	por	entrar	no	edifício.
Tinha	poucos	segundos.
Meteu-se	por	uma	das	três	portas	do	átrio	da	cave,	a	da	garagem,	e	ligou	a	luz.	O	armário	das

ferramentas	que	vira	ao	princípio	da	tarde	quando	ali	estivera	com	Catherine	continuava	lá.	Abriu-o	e
passou	rapidamente	os	olhos	pela	panóplia	de	instrumentos	mecânicos,	peças	sobressalentes	e	outros
materiais	que	se	encontravam	ali	guardados.

Um	estrondo	final	reverberou	à	distância	e	ouviram-se	vozes	agitadas;	os	carabinieri	haviam	por	fim
penetrado	no	Palácio	das	Congregações.

“Lá	em	cima!”,	gritou	uma	voz.	“Subiu	para	o	quarto	andar!	Bloqueiem	as	escadas	e	chamem	o
elevador!	Mandem	evacuar	o	edifício!”

O	truque	do	elevador	ganhara-lhe	pelo	visto	algum	tempo,	talvez	uns	cinco	minutos,	considerou	com
um	leve	sorriso	de	satisfação.

Precisava	de	agir	depressa.
Pegou	na	corda	enrolada	no	armário	e	pendurou-a	ao	pescoço.	A	seguir,	com	a	mão	direita,	agarrou

numa	pequena	picareta	e	num	maçarico	portátil,	enquanto	a	esquerda	apanhou	uma	lanterna.	Ligou-a	para
verificar	a	bateria	e	a	luz	acendeu-se;	estava	operacional.	Esquadrinhou	apressadamente	as	restantes
ferramentas	e	teve	vontade	de	as	levar	a	todas,	mas	o	fato	é	que	não	tinha	mãos	para	pegar	em	mais	nada.
Teve	de	se	resignar.	O	que	apanhara	teria	de	chegar.

Saiu	da	garagem	em	passo	rápido	sem	desligar	a	luz,	convencido	de	que	ela	atrairia	os	carabinieri
àquele	espaço	quando	acabassem	por	chegar	à	cave,	e	meteu	pela	segunda	porta	do	átrio,	entre	a	da
garagem	e	a	dos	arquivos	secretos	do	IOR.	Fechou-a	por	dentro	e	trancou-a.	Talvez	com	aquele
expediente	conseguisse	atrasar	ainda	mais	os	polícias	militares,	ou	até	ludibriá-los.

A	escuridão	rodeou-o.
Ligou	a	lanterna	e	o	foco	de	luz	iluminou	as	paredes,	mostrando	o	túnel	que	passava	pelo	Palácio	das

Congregações.	Começava	ali	a	rede	subterrânea	que	Catherine	lhe	mostrara	ao	início	da	tarde.	Tentou
orientar-se,	reconfigurando	mentalmente	o	espaço	em	relação	à	porta	de	forma	a	determinar	a	direção	que
deveria	seguir.

“Hmm...”,	murmurou.	“E	por	ali.”
Sem	perder	mais	tempo,	mergulhou	no	túnel	e	internou-se	pelas	entranhas	da	rede	subterrânea	do

Vaticano	rumo	ao	que	lhe	parecia	a	direção	oeste.	A	luz	da	lanterna	dançava	à	sua	frente	e	abria	caminho.
Teve	a	impressão	de	que	o	túnel	não	era	utilizado	com	frequência,	o	que	lhe	pareceu	normal.	Pouca	gente
conhecia	a	sua	existência,	e	nem	sequer	podia	ter	a	certeza	de	que	estivesse	inteiramente	transitável.

O	foco	de	luz	ia	revelando	pormenores.	A	umidade	escorria	pelas	paredes	e	pingava	do	teto	em	gotas,
talvez	vindas	de	fugas	de	canalização	por	baixo	dos	edifícios	do	Vaticano.

Pelos	cantos,	alguns	vultos	fugidios	confundiam-se	com	as	sombras,	decerto	ratazanas	e	baratas.	Os
seus	próprios	passos	ecoavam	pelo	túnel	e	pareciam-lhe	ribombar	como	tambores,	espalhafatosos	e
ensurdecedores.	Alarmado	com	o	banzé	que	fazia	a	caminhar,	abrandou	e	esforçou-se	por	ser	mais
silencioso;	quanto	menos	barulho	emitisse,	maior	probabilidade	teria	de	escapar	à	atenção	indesejável
dos	carabinieri.

Apesar	de	ocasionalmente	verificar	as	paredes,	o	feixe	da	lanterna	seguia	sobretudo	à	frente	dos	seus
pés.	A	luz	era	o	seu	batedor.	De	repente,	emergindo	do	nada,	deparou-se	com	o	caminho	cortado	por	uma
estrutura	metálica	gradeada.

O	portão.
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Iluminado	pela	luz	concentrada	da	lanterna	que	cortava	a	escuridão	profunda,	o	portão	gradeado	dava
ares	tenebrosos	de	uma	estrutura	fantasmagórica	retirada	diretamente	de	uma	masmorra	medieval.	Tomás
abeirou-se	dele	e	tocou-lhe	com	os	dedos,	sentindo	a	ferrugem	entranhada	nas	grades.	Reconheceu-o.	Era
o	mesmo	portão	junto	do	qual	estivera	apenas	algumas	horas	antes,	só	que	agora	via-o	da	perspetiva
oposta.

Tinha	de	transpor	aquela	barreira.	Fora	por	ali	que	o	comando	islâmico	retirara	o	papa	do	Palácio
Apostólico	e	seria	por	ali	que	teria	de	entrar	no	mesmo	local	se	queria	escapar	aos	carabinieri	e
prosseguir	a	sua	missão.

“Muito	bem”,	murmurou,	tentando	ganhar	embalo.	“Vamos	lá	ver	isto.”
Acocorou-se	diante	da	fechadura	e	estudou-a.	Era	sólida	e	estava	bem	protegida	por	uma	caixa

metálica	fundida	às	grades.	Poderia	usar	a	picareta	para	tentar	arrancá-la,	claro,	mas,	considerando	a
estrutura	da	caixa	e	a	maneira	firme	como	se	encontrava	inserida	no	portão,	suspeitava	que	isso	de	nada
serviria.	Teria	de	encontrar	outra	solução.

Levantou-se	e	virou	a	lanterna	para	o	topo	e	para	os	cantos	do	portão,	à	espera	de	surpreender	uma
abertura	que	pudesse	escalar	com	a	ajuda	da	corda	ou	de	detetar	um	ponto	frágil	onde	a	pudesse	atar	para
quebrar	as	barras.	Nada	encontrou.	pelo	visto	a	corda	também	não	tinha	utilidade.

Contemplou	o	portão,	considerando	todas	as	possibilidades.	Sentiu-se	desanimar.
Não	via	maneira	de	ultrapassar	aquela	barreira	e	o	tempo	esgotava-se.
“A	não	ser	que...”
Voltou	a	agachar-se	para	estudar	a	fechadura.	Desistindo	da	picareta	e	de	corda,	depositou	todas	as

esperanças	que	lhe	restavam	no	maçarico.	Analisando	a	caixa	metálica	que	protegia	o	segredo	da
fechadura,	avaliou	o	efeito	que	uma	chama	concentrada	poderia	produzir	na	estrutura.	Talvez	conseguisse
fundir	o	metal	com	o	maçarico,	desde	que	a	chama	atingisse	a	temperatura	necessária.	Caso	fosse	bem
sucedido,	tinha	uma	boa	hipótese	de	extrair	a	caixa	protetora	e	poderia	aceder	ao	mecanismo	da
fechadura.

Com	ânimo	renovado,	pegou	no	maçarico	e	verificou	a	ligação	ao	pequeno	cilindro	de	gás	propano
que	trazia	acoplado	no	pegador;	tudo	parecia	bem.	O	problema	é	que	não	testara	o	maçarico.	E	se	o
cilindro	de	combustível	já	não	tivesse	gás?	Onde	iria	arranjá-lo?

Dominou	a	irritação	por	não	ter	testado	o	aparelho	na	garagem.
A	medo,	carregou	no	botão	de	ignição	e	esperou	pela	chama.	Nada	aconteceu.
“Porra!”,	praguejou	em	voz	baixa,	frustrado	com	mais	esta	contrariedade.	“Porra!
Porra!	Porra!”
Apetecia-lhe	esmurrar	alguém,	pontapear	o	portão,	urrar	até	ficar	rouco.	Que	teria	ele	feito	para

merecer	aquilo?	Respirou	fundo	e	abanou	a	cabeça,	desencantado.	Sentindo-se	encurralado,	massajou	a
cara	com	as	palmas	das	mãos	num	esforço	para	recuperar	a	compostura.

Dominou-se	e	decidiu	fazer	uma	nova	tentativa.	Sacudiu	o	instrumento	e	ouviu	um	barulho	dentro	do
cilindro	de	gás	propano,	como	um	líquido.	Só	podia	ser	o	gás!	Verificou	a	ligação	do	cano	do	maçarico
ao	cilindro	e	foi	então	que	notou	a	anilha	de	segurança	à	saída	do	tubo	do	cilindro;	era	provavelmente
essa	anilha	que	impedia	a	passagem	do	gás	para	a	ponta	onde	ocorria	a	ignição.



Esperançado,	rodou	a	anilha,	esperou	um	instante	para	deixar	o	gás	passar	para	o	cano	e,	cruzando	os
dedos	em	figas,	voltou	a	carregar	no	botão	da	ignição.

Uma	chama	violeta	irrompeu	pela	treva.
“Ufa!”
Ao	menos	o	maçarico	funcionava!
Animado,	colou	a	chama	à	caixa	metálica	e	de	imediato	as	fagulhas	saltaram	do	metal	aquecido	em

todas	as	direções,	obrigando-o	a	proteger	o	rosto	com	a	mão	livre.	Em	condições	normais	uma	operação
destas	exigia	uma	máscara	de	proteção,	como	as	dos	operários	metalúrgicos,	mas	aquelas	circunstâncias
estavam	longe	de	ser	normais.

O	zumbido	cortante	do	maçarico	deixou-o	preocupado.	Mesmo	à	distância,	seria	impossível	não	se
ouvir	tamanha	barulheira,	até	porque	as	paredes	da	rede	subterrânea	se	encarregariam	de	amplificar	o
som	ao	longo	dos	túneis.	Lidaria	com	os	problemas	se	e	quando	aparecessem.	Até	lá,	faria	o	que	tinha	a
fazer.

A	caixa	metálica	que	protegia	a	fechadura	enrubesceu	e	começou	a	curvar-se,	dando	sinal	de	que	se
fundia	sob	o	efeito	da	chama	intensa	do	maçarico.	A	operação	estava	a	resultar.	Sempre	com	cuidado
para	evitar	as	fagulhas,	foi	manobrando	o	instrumento	de	modo	a	trabalhar	as	bordas	da	caixa	e	forçá-las
a	dobrarem-se	ainda	mais	para	fora	até	se	despegarem	totalmente	do	portão.

Ao	fim	de	dois	minutos	de	operação	desligou	o	maçarico.	O	silêncio	regressou	ao	túnel.	Olhou	para
trás,	perguntando	a	si	mesmo	se	alguém	o	teria	ouvido,	mas	a	escuridão	não	lhe	respondeu.

Concentrando-se	de	novo	no	trabalho	que	tinha	em	mãos,	inspecionou	a	caixa	metálica;	parecia
pronta	a	ser	arrancada.	Pousou	o	maçarico	no	chão	e	pegou	na	picareta.

Com	a	ponta	aguçada,	assentou	pequenos	golpes	cirúrgicos	na	estrutura.	Não	teve	de	bater	muito.	Ao
quarto	golpe	a	caixa	soltou-se	e	expôs	o	mecanismo	da	fechadura.

Cerrou	o	punho	em	gesto	vitorioso.
“Já	está!”
O	passo	mais	difícil	fora	dado;	faltava	concluir	o	trabalho.	Apontou	a	extremidade	da	picareta	ao

mecanismo	e	martelou-o	com	força.	Bastaram	duas	batidas	certeiras	e	a	fechadura	partiu-se,	soltando
enfim	o	portão.

A	passagem	ficara	livre.
Pegou	nas	suas	coisas	e	levantou-se,	preparando-se	para	avançar.	Foi	nesse	momento	que	ouviu

barulho	atrás	dele.	Assustado,	e	receando	que	a	luz	atraísse	as	atenções,	desligou	a	lanterna.	Tê-lo-	-iam
escutado?

Aguardou.
No	meio	do	silêncio	absoluto,	permaneceu	atento,	esperando	que	os	sons	voltassem	a	produzir-se.

Talvez	fossem	as	ratazanas,	pensou,	esperançado.	Pensou	que	sim,	desejou	que	sim;	no	fim	de	contas
cruzara-se	com	muitas.	Claro	que	eram	as	ratazanas,	só	podiam	ser	elas.	Roma	podia	ser	dominada	pelos
gatos,	viam-se	por	todas	as	ruas	da	capital	italiana,	mas	apesar	de	tantos	predadores	as	ratazanas	eram	as
rainhas	dos	subterrâneos.	Aquele	lugar	não	constituía	exceção.

Um	novo	barulho.
Não	percebeu	do	que	se	tratava	e	reforçou	a	concentração;	evitou	até	respirar	para	ouvir	melhor	e

identificar	o	som.	Seriam	passos?	Não	lhe	pareceu.	Teve	mesmo	a	impressão	de	escutar	uma	espécie	de
miado	longínquo.	Queriam	lá	ver	que	os	gatos	entravam	na	rede	subterrânea	do	Vaticano	para	caçar	as
ratazanas?	A	ideia	pareceu-lhe	lógica	e	descontraiu	um	pouco.	Só	podia	ser	isso.	Os	gatos	de	Roma
haviam	descoberto	os	túneis	e	volta	e	meia	iam	lá	para	um	festim.

“Dove	è	lui?”
“Magari	là.”
Com	um	baque	no	coração,	arregalou	os	olhos,	alarmado;	afinal	eram	vozes	humanas.	Havia	homens



circulando	na	rede	subterrânea!	Embora	os	sons	ainda	estivessem	distantes,	transportados	pelos	túneis	até
ali,	só	podiam	querer	dizer	uma	coisa.

Os	carabinieri	estavam	chegando.



LVIII

Chegou	ofegante	ao	espaço	aberto	no	final	do	túnel	e	de	imediato	sentiu	um	fedor	no	ar;	tratava-se	do
cheiro	a	fezes	que	lhe	era	familiar,	uma	vez	que	ainda	algumas	horas	antes	ali	estivera.	Virou	a	lanterna
para	o	teto	e	o	foco	de	luz	mostrou	o	buraco	escavado	na	vertical	pelo	comando	islâmico	ao	longo	dos
canos	de	esgoto	do	Palácio	Apostólico.

Sabia	que	o	buraco	permitia	chegar	ao	banheiro	do	terceiro	andar,	onde	se	situavam	os	apartamentos
papais,	pois	ao	princípio	dessa	tarde	descera	por	aquela	mesma	abertura	para	explorar	a	rota	seguida
pelos	extremistas	islâmicos	quando	tinham	sequestrado	o	papa.	Quanto	ao	pivete,	não	havia	nenhum
mistério;	vinha	evidentemente	dos	canos	de	esgoto	que	conduziam	à	retrete	do	banheiro	anexo	à
biblioteca	privada	onde	o	sumo	pontífice	trabalhava.

Estudou	o	buraco	com	novos	olhos,	explorando-o	com	a	luz	da	lanterna;	bastar-lhe-ia	trepar	para
chegar	junto	do	cardeal	Barboni,	o	objetivo	imediato	de	todos	os	seus	esforços.	Teria,	no	entanto,	de
enfrentar	dois	obstáculos	aparentemente	intransponíveis.	A	escada	de	corda	instalada	nessa	tarde	pela
Giudiziaria	já	lá	não	estava,	o	que	significava	que	não	tinha	meios	de	subir	por	ali	até	ao	último	andar	do
Palácio	Apostólico	e	penetrar	nos	apartamentos	papais,	onde	segundo	os	gendarmes	o	cardeal	preparava
a	homilia	dessa	noite.

Além	disso,	as	vozes	que	ouvia	à	distância	mostravam	que	os	carabinieri	já	circulavam	pela	rede
subterrânea	e	a	qualquer	momento	chegariam	junto	dele.	Não	dispunha	de	muito	tempo.

Examinou	as	paredes	do	túnel	e	percebeu	que	havia	tijolos	em	falta	ou	mal	colocados.	A	rede
subterrânea	tinha	muitas	décadas	de	existência	e	ao	longo	de	todo	esse	tempo	provavelmente	não	houvera
obras	de	manutenção.	Os	materiais	de	construção	já	estavam	muito	gastos	e	isso	era	visível	na
degradação	das	paredes.	O	problema	talvez	fosse	também	uma	oportunidade.	Como	poderia	tirar	partido
da	situação?

“Cazzo,	isto	está	cheio	de	ratazanas!”
“Tem	mas	é	cuidado	e	vê	onde	pões	os	pés.”
Apesar	de	ainda	longínquas,	as	vozes	mostravam	que	os	carabinieri	exploravam	já	a	rede	subterrânea

e	se	iam	aproximando.	Teria	no	máximo	dez	minutos,	com	toda	a	probabilidade	menos,	antes	que	eles
aparecessem.	Precisava	de	agir	com	rapidez.

Sem	perder	tempo,	tirou	a	corda	que	trazia	enrolada	ao	pescoço	e	amarrou	a	ponta	ao	cabo	da
picareta	com	um	nó	de	montanhista;	a	corda	podia	não	ter	servido	para	saltar	o	portão	mas	talvez	ainda
viesse	a	ser	útil.	Quando	concluiu	a	operação,	puxou-	-a	com	força	para	testar	a	solidez	do	nó.
Aguentava.

Abeirou-se	da	parede	por	baixo	do	buraco	e,	sempre	à	luz	da	lanterna,	mediu	a	distância	e	planeou	a
escalada;	precisava	apenas	de	trepar	dois	metros	acima	da	sua	cabeça.	Uma	vez	alcançado	o	buraco
escavado	em	torno	das	canalizações	dos	esgotos,	calculou,	as	dificuldades	seriam	menores.

Sem	mais	delongas,	assentou	um	pé	num	buraco	aberto	por	um	tijolo	que	se	soltara	com	o	tempo	e,
usando-o	como	degrau,	impulsionou-se	para	cima	ao	mesmo	tempo	que	desferia	um	golpe	um	metro
acima	da	cabeça,	cravando	a	picareta	numa	fenda	alta	na	parede,	como	um	machado	de	gelo	usado	na
escalada	de	uma	montanha.

Testou	a	corda.	Mais	uma	vez	ela	resistiu.	A	picareta	ficara	bem	enterrada	na	parede	e	o	nó	de



montanhista	era	sólido.	Rodou	a	corda	em	torno	do	pulso	de	modo	que	ficasse	bem	presa	na	mão	e
pendurou-se,	puxando	para	se	alçar;	se	a	picareta	se	soltasse,	como	era	ainda	o	primeiro	passo,	ao	menos
não	cairia	de	muito	alto.

A	picareta	e	a	corda	aguentaram	o	peso	e	Tomás	empoleirou-se	num	tijolo	saliente.
Visto	que	já	não	precisava	daquele	apoio	da	picareta,	retirou-a	da	primeira	fenda	e	bateu	ainda	mais

acima,	cravando-a	de	novo	na	velha	parede	do	túnel.	Havia	já	muitos	anos	que	não	fazia	alpinismo.	A
última	vez	fora	na	serra	da	Estrela	numa	expedição	para	celebrar	a	conclusão	do	doutoramento,	e	além
disso	nunca	escalara	sem	o	equipamento	adequado.

Contudo,	havia	coisas	que	nunca	se	esqueciam	e	ali	estava	a	prova;	com	instrumentos	improvisados	e
contra	todas	as	probabilidades,	a	verdade	é	que	trepava	a	parede.

“Porco	dio!”,	exclamou	uma	voz.	“Está	aqui	um	portão	a	barrar	o	caminho!”
Já?
A	proximidade	da	voz	e	o	que	ouvira	surpreendeu	e	alarmou	Tomás.	Os	carabinieri	haviam	chegado

ao	portão,	o	que	significaria	que	estavam	a	menos	de	duzentos	metros	de	distância.	A	todo	o	momento	os
seus	perseguidores	iam	aparecer.	Tinha	ainda	menos	tempo	do	que	pensara.

“Peccato!”,	respondeu	outra	voz	em	tom	desapontado.	“Isto	quer	dizer	que	ele	não	veio	por	aqui.
Paciência,	temos	de	voltar	para	trás	e	ir	por	outro	lado.”

O	português	suspirou	de	alívio.	Sentia-se	uma	folha	a	bailar	ao	sabor	da	tormenta.	As	reviravoltas
constantes,	numa	questão	de	segundos,	deixavam-no	esgotado.

Não	teve	dificuldade	em	adivinhar	o	que	se	passara	com	os	seus	perseguidores.
Provavelmente	devido	à	escuridão,	os	dois	policiais	militares	não	tinham	notado	que	o	portão	fora

forçado	e	presumiam	que	ele	não	pudera	passar	por	ali.	Se	tivesse	sorte,	iriam	embora.
Tranquilizado,	Tomás	quase	festejou;	afinal	teria	tempo.	Talvez	até	pudesse	descansar	e	planear	o

passo	seguinte	sem	pressas	e	com	tranquilidade.	O	mais	prudente	seria	deixar	que	os	carabinieri	se
afastassem,	claro,	e	só	depois	deveria...

“O	que	é	isto?”,	perguntou	a	primeira	voz.	“Olha	para	a	fechadura!	Já	viste?”
“Oh!	Está	quebrada!”
Fez-se	um	curto	silêncio.
“Brutto	figlio	di	puttana!”,	exclamou	o	primeiro.	“O	tipo	passou	mesmo	por	aqui!”
Eles	vinham	aí.



LIX

O	caldo	entornara-se	e	era	agora	uma	questão	de	segundos	até	os	polícias	militares	aparecerem	ao
fundo	do	túnel	e	darem	com	ele.	Tomás	empoleirou-se	na	picareta	que	momentos	antes	enterrara	na
parede	e	com	movimentos	frenéticos	subiu	mais	um	metro.

Assentou	a	ponta	dos	pés	nas	saliências	dos	tijolos,	que	por	estarem	desalinhados	formavam	uma
espécie	de	escadaria	vertical,	minúscula	embora	suficiente	para	que	ele	usasse	os	seus	enferrujados	dotes
de	montanhista	amador	e	se	equilibrasse	nelas,	e	içou-se	de	novo.

“Tem	cuidado,	Alfredo!”,	disse	um	dos	carabinieri,	a	voz	mais	próxima.	“O	tipo	deve	estar	armado	e
pode	estar	à	nossa	espera!”	A	abertura	do	buraco	rasgado	nas	entranhas	do	Palácio	Apostólico	pelo
comando	islâmico	estava	já	por	cima	da	cabeça	de	Tomás.	Se	lá	chegasse	nos	próximos	segundos	ainda
se	poderia	abrigar	no	seu	interior	e	permanecer	invisível.

“Olha	lá”,	disse	um	dos	carabinieri.	“Não	será	melhor	chamar	o	comandante?”
“Chama,	chama.”
Tomás	tinha	dois	novos	problemas.	O	primeiro	era	a	luz.	A	proximidade	dos	carabinieri	forçou-o	a

desligar	a	lanterna	para	não	denunciar	a	sua	presença.	Pensava	que	memorizara	a	imagem	do	que	estava
por	cima,	mas	não	seria	fácil	ascender	até	ao	buraco	às	escuras.

“Unidade	Tango	para	Alfa”,	chamou	o	carabiniere,	a	voz	já	bem	perto.	“Tango	chama	Alfa.”
O	segundo	problema	é	que	as	paredes	do	buraco	não	continham	o	mesmo	tipo	de	irregularidades	que

as	paredes	do	subterrâneo.	Teria	de	improvisar	outro	tipo	de	solução	para	se	aguentar	lá	e	para	trepar	até
ao	terceiro	andar.

Como	escalar	naquelas	condições?
“Alô	Alfa?”,	insistiu	o	mesmo	carabiniere.	“Tango	para	Alfa.	Escuto.”
Mais	tarde	teria	muito	tempo	para	se	preocupar	com	o	resto	da	escalada,	decidiu	Tomás.	O	som	dos

passos	crescia	por	baixo	dele.	Os	militares	italianos	aproximavam-se.	Um	problema	de	cada	vez.
“Porca	Madonna!”,	protestou	um	dos	carabiniere.	“Ninguém	responde.”
“Deixa	isso”,	devolveu	o	outro.	“Olha,	acho	que	o	caminho	se	alarga	aqui	à	frente.
Mantém-te	atento,	ele	pode	estar	escondido	por	aí.”
Tudo	o	que	Tomás	queria	fazer	nesse	momento	era	entrar	no	buraco,	custasse	o	que	custasse.

Enquanto	ainda	tinha	tempo,	abriu	com	a	picareta	uma	pequena	fenda	no	espaço	da	parede	logo	abaixo	da
abertura	e	enfiou	aí	o	pé	direito.	Usou	a	fenda	da	mesma	maneira	que	usara	as	saliências	dos	tijolos,
como	degrau,	e,	tateando	às	escuras,	sentiu	as	bordas	da	entrada	escavada	no	teto.	Cravou	a	picareta
profundamente	no	seu	interior,	pendurou-se	na	corda	e	içou-se	até	se	enfiar	finalmente	no	buraco.

Ali	o	odor	a	esgotos	era	muito	mais	intenso,	quase	insuportável.	Mas	ao	menos	conseguira	abrigar-se
a	tempo	e	sem	denunciar	a	sua	presença.	O	resto	logo	se	veria.

Virou-se	para	baixo	e	viu	os	focos	de	luz	das	lanternas	a	esquadrinharem	o	fundo	do	túnel.	Os
carabinieri	haviam	chegado	ao	local	e	estavam	já	a	inspecioná-lo.

“Não	vejo	ninguém.”
Claro	que	lá	em	baixo	não	se	via	ninguém,	pensou	Tomás.	O	problema	era	se	eles	se	se	lembrassem

de	virar	as	lanternas	para	cima.	Seria	descoberto	e	tudo	estaria	perdido.
“Puf,	que	cheirete!”,	queixou-se	um	dos	polícias.	“Quem	foi	o	porcalhão	que	andou	a	aliviar-se	por



aqui?”
“Deve	ser	o	suspeito.	Está	borrado	de	medo.”
Riram-se	os	dois.
“Engraçadinho”,	observou	o	companheiro.	“Agora	a	sério,	de	onde	achas	que	vem	este	cheiro?”
“São	as	ratazanas...”
“Quais	ratazanas,	meu	grande	parolo!	Não	vês	que	isto	é	cheiro	a	merda?	Alguém	andou	por	aqui	a

arrear	uns	calhaus,	foi	o	que	foi!	Que	nojo!”
Os	focos	das	lanternas	saltitavam	de	um	lado	para	o	outro,	explorando	o	espaço.
“Não	vejo	nada.”
“São	provavelmente	os	esgotos”,	alvitrou	o	segundo,	voltando	a	lanterna	para	as	paredes	do	túnel.

“Deve	haver	por	aí	canos...”	A	posição	de	Tomás,	à	entrada	do	buraco	cavado	no	teto	do	túnel,	não	era
confortável	e	o	fedor	dos	canos	aos	quais	se	encostava	também	não	se	tornara	o	maior	dos	seus
problemas.	O	mais	difícil	era	manter-se	quieto	e	silencioso	tanto	tempo	seguido.	Tinha	as	costas
apoiadas	a	um	lado	do	buraco	e	as	pernas	a	pressionarem	o	outro,	e	não	podia	ficar	muito	mais	tempo
naquela	posição.	Já	sentia	um	formigueiro	nos	membros	inferiores.

“Não,	aqui	não	está”,	concluiu	um	dos	carabinieri,	dando	a	ronda	por	concluída.
“Andiamo,	Alfredo.	Vamos	embora.”
“Mas	então	e	o	portão?”,	questionou	o	outro.	“Não	viste	a	fechadura	lá	atrás?
Alguém	rebentou	com	ela.”
“É	verdade,	mas	provavelmente	isso	aconteceu	há	muito	tempo,	não	te	preocupes.”
“Como	é	que	sabes?”
“Estes	túneis	foram	construídos	durante	a	Segunda	Guerra	Mundial,	Alfredo.	Desde	então	não	têm

sido	usados.	Quem	quer	que	tenha	rebentado	com	a	fechadura	fê-lo	há	muito	tempo.”
“E	aqueles	zumbidos	que	ouvimos	há	pouco?	Pareceu-me	um	maçarico...”
“Devem	ser	as	obras	por	baixo	da	basílica.	Não	foram	os	engenheiros	que	vedaram	o	acesso	às

catacumbas	por	terem	receio	de	que	a	estrutura	não	aguentasse?	Provavelmente	o	que	ouvimos	foram	os
trabalhos	de	reforço	dos	alicerces.	Que	eu	saiba	o	nosso	suspeito	não	anda	a	correr	por	aí	com	um
maçarico,	pois	não?”

A	ideia	fazia	sentido	e	os	dois	polícias	militares	retomaram	o	caminho	de	regresso	e	afastaram-se.
Anichado	no	buraco	do	teto,	Tomás	viu	as	luzes	das	lanternas	desaparecerem	e	voltou	a	suspirar	de
alívio.	Daquela	já	se	safara!	Além	disso,	podia	finalmente	mudar	de	posição.	Ainda	considerou	a
possibilidade	de	descer	para	descansar	antes	de	recomeçar	a	trepar,	mas	o	tempo	continuava	a	pressioná-
lo.

Voltou	a	lanterna	para	cima	e	ligou-a	para	estudar	o	buraco.	Apesar	de	ter	sido	escavado	na	vertical,
o	túnel	fazia	uma	ligeira	curva	a	um	terço	do	caminho,	acompanhando	o	percurso	dos	canos	de	esgoto,	e
calculou	que	poderia	descansar	aí.

Sempre	a	apoiar	as	costas	num	dos	lados	do	buraco	e	com	os	pés	a	pressionarem	o	outro	lado,	Tomás
retomou	a	escalada,	ora	assentando	o	peso	nas	costas	e	subindo	os	pés,	ora	assentando-o	nos	pés	e
subindo	as	costas;	tinha	a	impressão	de	se	ter	transformado	numa	espécie	de	aranha	gigante.

“Será	que	foi	pelo	outro	lado	da	rede	subterrânea?”
“Se	foi,	o	Giancarlo	vai	apanhá-lo”,	vaticinou	o	segundo	polícia	militar.	“A	sorte	daquele	imbecil!	Se

lhe	deita	a	unha	ainda	é	condecorado,	vais	ver!	E	se	à	custa	disso	conseguirem	salvar	sua	santidade
fazem	dele	beato!”

Riram-se	os	dois.
“Pois	é.	Há	gente	que	nasceu	com	o	cu	virado	para	a	Lua,	o	que	queres?”
Tomás	ouvia	as	vozes	dos	carabinieri	afastarem-se.	Os	polícias	militares	ainda	permaneciam

perigosamente	perto	mas	com	toda	a	evidência	haviam	abandonado	as	buscas	naquele	setor	e	pareciam



descontraídos,	pelo	que	o	fugitivo	não	se	preocupou;	desde	que	não	fizesse	barulho,	não	teria	problemas.
E	dentro	de	três	ou	quatro	minutos	até	já	poderia	fazer	o	barulho	que	quisesse	pois	eles	estariam
suficientemente	longe.	O	mais	importante	naquele	momento	era	sem	dúvida...

Uma	música	em	altos	berros	nasceu-lhe	inesperadamente	nas	calças.
“Mas	que	raio	de...”
O	celular	tocava.



LX

Deitou	a	mão	aos	bolsos	das	calças,	aflito	e	à	beira	do	pânico.	Tinha	de	silenciar	o	maldito	celular
antes	que	os	dois	italianos	o	ouvissem!	Apalpou	desesperadamente	e	não	o	encontrou	logo.	Orientando-se
pelo	som	e	pelo	tato	acabou	por	achá-lo	num	dos	bolsos	traseiros.

“Estás	a	ouvir	isto?”,	perguntou	uma	voz	à	distância.	“Alguém	anda	a	tocar	música	aqui?”
Fez-se	um	silêncio	súbito.	Deviam	estar	à	escuta	do	som	que	enchera	o	túnel.
“É	um	celular,	imbecille!	Está	tocando	um	celular!”
“Então...	então...”
“É	ele!”
Que	azar!,	amaldiçoou-se	Tomás,	pegando	o	aparelho	e,	com	movimentos	sôfregos	dos	dedos,

desligando-o	por	fim.	Logo	num	momento	daqueles,	quando	pensava	que	já	se	livrara	dos	carabinieri,	a
porcaria	do	celular	havia	de	tocar!	Quem	seria	o	idiota	que	tivera	a	infeliz	ideia	de	lhe	ligar	àquela	hora
tão	inconveniente?	Quem	quer	que	fosse,	ia	ouvir	das	boas!

Mas	o	momento	era	de	ação.	Precisava	de	escalar	o	buraco	o	mais	depressa	que	podia	se	queria
escapar	aos	carabinieri.	Não	tinha	dúvidas	de	que	dessa	feita	seriam	mais	meticulosos,	pois	graças	à
chamada	telefônica	sabiam	que	estava	mesmo	ah	alguém.

Quando	não	o	encontrassem	em	parte	nenhuma	acabariam	por	voltar	as	lanternas	para	o	teto.
Sempre	da	mesma	maneira,	a	pressionar	alternadamente	as	paredes	do	buraco	com	as	costas	e	com	os

pés,	foi	subindo	palmo	a	palmo,	pouco	de	cada	vez	mas	com	tal	frenesim	que	a	progressão	se	tornou
relativamente	rápida.	O	preço	era	pago	pelos	seus	músculos,	que	lhe	doíam	por	todo	o	corpo.	Tinha
consciência	de	que	não	seria	capaz	de	prosseguir	àquele	ritmo	durante	muito	mais	tempo.	Além	disso,	os
movimentos	saíam-lhe	desajeitados	e	ia	soltando	das	paredes	do	buraco	pedaços	de	areia	e	pedrinhas
que	deslizavam	até	ao	chão.

“O	celular	já	se	calou.”
“É	porque	o	desligou.	Mas	o	tipo	está	por	aí,	podes	ter	a	certeza.”
Extenuado	e	enfiado	no	buraco,	Tomás	parou	por	momentos	para	recuperar	o	fôlego	e	baixou	os

olhos;	viu	de	novo	as	luzes	saltitarem	lá	em	baixo.	Os	carabinieri	já	haviam	regressado	e
esquadrinhavam	mais	uma	vez	todo	o	espaço	ao	fundo	do	túnel.	Em	breve	voltariam	as	lanternas	para	o
teto	e	descobri-lo-iam.	Tinha	de	reunir	as	últimas	forças	e	trepar	o	mais	depressa	possível.

“Desculpa,	mas	ele	não	está	aqui.	Se	calhar	o	celular	de	alguém	tocou	num	sítio	qualquer	lá	fora	e	o
som	entrou	por	um	buraco	e	nós	estamos...”

“Não	digas	disparates,	Alfredo!”,	cortou	o	primeiro.	“O	som	era	daqui	de	dentro	do	túnel.	O	tipo	está
escondido	por	aí,	podes	ter	a	certeza.”

Com	o	coração	ainda	a	ribombar-lhe	no	peito,	mais	por	exaustão	do	que	por	medo,	Tomás	recomeçou
a	subida.	Teve	vontade	de	ligar	a	lanterna	para	ver	quanto	faltava	para	chegar	à	curva	que	vira	momentos
antes,	a	um	terço	da	escalada.	Estaria	a	chegar?

Apesar	da	tentação,	não	se	atreveu	a	voltar	a	acender	a	lanterna;	se	o	fizesse	seria	logo	visto	pelos
dois	polícias	militares.

A	conversa	lá	em	baixo	prosseguia.
“Mas	se	ele	está	aqui,	onde	diabo	se	escondeu?”



“Não	sei.”	Fez	uma	pausa.	“Olha	lá,	em	que	setor	do	Vaticano	nos	encontramos	nós	exatamente?”
“Na	rede	subterrânea,	ora	essa.”
“Stronzo,	isso	sei	eu!	O	que	quero	saber	é	qual	é	o	edifício	que	se	situa	por	cima	de	nós.	Será	a

Capela	Sistina?”
Ai	ai!,	quase	gemeu	Tomás.	Se	se	punham	a	falar	do	que	se	encontrava	por	cima	deles,	não	tardava

voltavam	as	lanternas	para	o	teto.	Tinha	de	alcançar	quanto	antes	a	curva	que	o	abrigaria	dos	olhares	dos
polícias.

“Não,	a	Capela	Sistina	é	mais	à	frente.”
“Então	onde	estamos?”
“Bem...	eu	diria	que...	que...”
“O	que	é	isto?”
Calaram-se	os	dois,	como	se	observassem	alguma	coisa.
“É	areia	a	cair.”
“A	cair?	A	cair	de	onde?”
Nesse	instante	Tomás	viu	a	luz	encher	o	buraco	onde	se	encontrava	e	percebeu	que	os	carabinieri

tinham	voltado	as	lanternas	para	cima.	Fora	finalmente	localizado.
“O	que	é	aquilo?”
“É...	é	o	tipo!	Está	ali	em	cima,	não	vês?”
“Mamma	mia!	Tens	razão!	É	ele!”
A	luz	permitiu	que	Tomás	vislumbrasse	enfim	a	curva	do	buraco;	estava	uns	meros	dois	metros	acima

dele.	Os	músculos	das	pernas,	dos	braços	e	das	costas	doíam-lhe;	sentia-os	duros	e	pesados,	mas	teria	de
fazer	um	derradeiro	esforço.

“Stop!”,	ordenou	um	dos	polícias	militares,	gritando	para	cima.	“Desça	daí!”
Faltava	metro	e	meio.
“Não	ouviu?”,	insistiu	o	carabiniere.	“Desça	imediatamente!”
“Olha	lá”,	observou	o	outro	num	aparte.	“Se	o	tipo	é	árabe,	se	calhar	não	percebe	italiano...”
“Stop!”,	repetiu	o	primeiro.	“Come	down.	Now!”
Um	metro.
“Cazzo!”,	praguejou	o	outro,	retomando	o	italiano.	“Onde	diabo	vai	ele?”
“Sei	lá.	Onde	estamos	nós	afinal?	Qual	é	o	edifício	que	se	situa	lá	em	cima?”
Fez-se	um	curto	silêncio,	para	o	companheiro	pensar.
“É...	é	o	Palácio	Apostólico.”
“O	quê?!”
“O	tipo	está	a	subir	pelo	Palácio	Apostólico	a	cima.”
Meio	metro.
“Madonna!	Não	o	podemos	deixar!”
“O	que	queres	fazer?	Ir	atrás	dele?”
“Não,	mas...	não	o	podemos	deixar	subir.	E	a	residência	oficial	de	sua	santidade.	Não	podemos

permitir	que	os	terroristas	entrem	outra	vez	lá	dentro!”
“Sua	santidade	agora	não	vive	ali,	como	sabes.	Ainda	por	cima,	infelizmente	nem	está	por	cá.”
“Mas	está	sua	eminência”,	lembrou	o	outro,	referindo-se	ao	secretário	de	Estado.
“Além	disso	é	uma	questão	de	princípio.	Temos	de	o	travar!”
Quase.
“Sim,	mas	como?”
Ouviu-se	um	clique	metálico.
“Atiro.”
“Estás	louco?”



“É	um	terrorista,	Alfredo!	Não	podemos	consentir	que	penetre	na	residência	oficial	de	sua	santidade!
Isso	é	impensável!”

“Porco	dio,	tens	razão!	Abate-o!”
Soou	um	tiro	e	Tomás,	que	já	tinha	os	braços	na	curva	e	se	preparava	para	se	içar,	sentiu	o	projétil

rebentar	na	parede	do	buraco,	à	sua	direita,	soltando	uma	chuva	de	pedrinhas	que	o	atingiu	na	cara.	Da
próxima	não	teria	a	mesma	sorte.

“Outra	vez!”
Um	novo	tiro	troou	no	túnel	e	atravessou	o	buraco,	mas	o	fugitivo	já	alcançara	a	curva	e	rolara	para

ela,	o	coração	aos	saltos	como	se	quisesse	pular	para	fora	do	peito.
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Permaneceu	um	minuto	encostado	à	curva	do	túnel,	ofegante	e	exausto.	Os	dois	carabinieri	haviam
entretanto	disparado	mais	três	tiros	para	o	buraco	aberto	no	teto	do	túnel,	na	esperança	de	o	atingirem,
mas	a	curva	era	suficientemente	inclinada	para	o	abrigar	da	linha	de	fogo.	Pensou	que	tudo	aquilo	fora
longe	de	mais,	mas	já	que	ali	chegara	levaria	a	empreitada	até	ao	fim.

Os	polícias	militares	perscrutavam	o	túnel	com	os	focos	das	lanternas,	esforçando-se	por	localizá-lo,
mas	depressa	perceberam	que	o	fugitivo	se	pusera	fora	do	seu	alcance.

“Liga	ao	capitão	Rizzi”,	sugeriu	um	deles.	“Se	o	tipo	chega	aos	apartamentos	papais	é	uma	chatice.”
Ainda	a	arquejar,	Tomás	ouvia	a	conversa	e	percebeu	que	teria	de	retomar	a	escalada	o	mais

depressa	possível.	Se	as	forças	de	segurança	fossem	alertadas,	o	topo	do	túnel	seria	bloqueado	e	ele	não
teria	a	menor	hipótese.

“Unidade	Tango	para	Alfa”,	chamou	um	carabiniere	lá	em	baixo.	“Tango	chama	Alfa.”
O	português	ligou	a	lanterna	e	apontou	para	cima	para	examinar	o	percurso	que	lhe	faltava	completar.

A	distância	não	o	deixou	animado;	escalara	o	equivalente	a	um	andar	e	ainda	faltavam	dois.	Não	seria
simples.	Por	outro	lado,	como	o	túnel	fora	escavado	pelo	comando	justamente	para	ascender	por	ele,
havia	uma	série	de	pequenas	covas	nas	paredes	que	poderiam	funcionar	como	degraus	e	apoios	para	as
mãos.

“Responda,	Alfa.	Tango	chama	Alfa.”
Respirando	fundo,	e	para	recuperar	o	fôlego	e	ganhar	coragem,	Tomás	ergueu	o	corpo	dorido	e	meteu

um	pé	numa	dessas	covas	e	as	mãos	noutras,	içando-se	por	cima	da	curva	do	túnel.	O	movimento	libertou
algumas	pedrinhas,	que	rolaram	para	baixo.	“Tango	para	Alfa.	Está	a	ouvir,	Alfa?	Tango	para...”

“Atenção,	Alfredo”,	interrompeu-o	o	camarada.	“Ele	recomeçou	a	subir.	Olha	para	isto,	voltou	a	cair
terra	do	buraco	e	vê-se	luz	lá	em	cima.	O	tipo	acendeu	uma	lanterna	e	está	a	trepar	para	os	apartamentos
papais.	O	nosso	pessoal	tem	de	ser	avisado.”	“Faço	o	que	posso,	Fabrizio”,	retorquiu	o	outro.	“Não	me
vês	a	chamar	o	posto	do	capitão	Rizzi?”

“Já	percebemos	que	o	walkie-talkie	não	funciona.	Pudera,	estamos	num	subterrâneo!”
“Então	o	que	queres	que	faça?”
“Usa	o	celular.”
“E	onde	está	a	rede	para	isso,	meu	grande	stronzo?	Não	compreendes	que	se	o	subterrâneo	dificulta

as	ligações	rádio	também	impede	as	telefônicas?”
“Mas	o	celular	dele	tocou	há	pouco...”
“Se	calhar	lá	em	cima	consegue	apanhar	rede.	Mas	cá	em	baixo	não	é	possível.”
Fez-se	um	breve	silêncio	enquanto	os	dois	italianos	consideravam	as	suas	opções.
Fechado	no	túnel,	Tomás	escalara	um	metro;	faltavam-lhe	muitos	outros.
“Temos	de	ir	lá	fora	avisar	o	capitão	Rizzi.”
“Pois,	mas	se	sairmos	daqui	o	terrorista	ainda	desce	e	foge.	Isso	é	que	não!	Além	do	mais	precisamos

de	o	interrogar	sobre	o	paradeiro	de	sua	santidade.”
“Então	fica	tu	aqui	a	vigiar	o	tipo	e	vou	eu.”
“Va	bene”,	concordou	o	camarada.	“Vai	e	volta	depressa,	não	quero	permanecer	neste	buraco	sozinho

com	um	gajo	do	Estado	Islâmico.	Pede	que	mandem	reforços.”



“Ciao.”
Os	passos	do	carabiniere	a	afastar-se	ecoaram	pelo	subterrâneo	e	chegaram	ao	fugitivo,	que	se	pôs	de

imediato	a	fazer	cálculos.	Não	teria	muito	tempo.	O	italiano	levaria	cinco	a	dez	minutos	a	sair	da	rede
subterrânea,	uma	vez	que	não	podia	correr	devido	à	escuridão,	e	logo	que	apanhasse	rede	usaria	o	celular
para	alertar	os	superiores.	Estes	fariam	evacuar	o	Palácio	Apostólico	e	tudo	falharia.	Tinha	de	os	bater
em	velocidade.

Com	os	músculos	de	novo	a	latejarem	mas	com	a	energia	parcialmente	restabelecida	pelo	curto
descanso,	e	a	escalar	com	maior	facilidade	devido	às	covas	abertas	nas	paredes	do	túnel,	Tomás
aumentou	o	ritmo	da	subida.	Tinha	a	impressão	que	aquela	corrida	infernal	nunca	acabaria.	Atrás	de	um
Sprint	vinha	outro	Sprint	e	depois	outro;	era	como	se	estivesse	constantemente	a	correr	para	a	meta
pensando	que	o	esforço	terminaria	ali	e	quando	chegava	outro	se	impusesse	e	depois	outro	e	outro	ainda.
Sentia-se	extenuado	e	só	a	adrenalina	o	fazia	prosseguir,	Quando	chegaria	ao	fim	aquele	pesadelo	e	o
deixariam	descansar?

Perdeu	a	conta	aos	minutos;	ter-se-iam	passado	dois,	cinco,	dez,	vinte?	Não	sabia.	O	esforço	e	a
concentração	fizeram-no	abstrair-se	da	noção	do	tempo.	O	fato	é	que,	perseverando	e	escalando,	metendo
um	pé	aqui	e	segurando	com	a	mão	ali,	trepando	e	trepando	sempre	como	se	deixasse	de	ser	homem	e	se
tivesse	tornado	um	autômato,	por	fim	chegou	ao	topo	do	túnel	e	deu	com	a	estrutura	do	vaso	bloqueando	a
saída.	Seria	possível	que	a	polícia	já	tivesse	sido	alertada	e	estivesse	lá	em	cima	à	espera	dele?	Ou	teria
sido	suficientemente	rápido	para	bater	em	velocidade	o	carabiniere	que	saíra	para	avisar	os	superiores?

Só	havia	uma	maneira	de	saber.
“Só	mais	um	esforço”,	sussurrou	para	si	próprio,	ofegante	e	se	encorajando.	“Mais	um	pouquinho...”
Estudou	a	peça	de	cerâmica	que	tapava	a	extremidade	mais	alta	do	túnel.	Sentiu-se	tentado	a

despedaçá-la	com	a	picareta,	mas,	caso	o	alerta	ainda	não	tivesse	sido	dado,	faria	muito	barulho	e
poderia	afugentar	o	cardeal	Barboni.	Se	o	secretário	de	Estado	se	assustasse	e	fugisse,	tudo	falharia.	O
melhor	seria	fazer	como	o	comando	islâmico	que	ali	penetrara	para	raptar	o	papa	e	entrar	sem	dar	sinais
da	sua	presença.	Se	os	sequestradores	o	tinham	conseguido,	ele	também	conseguiria.

Assentou	firmemente	os	pés	em	dois	orifícios	escavados	na	parede	do	túnel	e,	com	cuidado	para	não
se	desequilibrar,	fez	força	para	cima.	A	estrutura	de	cerâmica	era	pesada,	mas	não	tão	pesada	como	ele
esperava,	e	moveu-se.	Ajeitou	a	sua	posição	de	modo	a	poder	usar	a	força	das	costas	e,	fazendo	pressão,
tentou	de	novo.

“Ó	iça...”
O	vaso	ergueu-se	no	ar	e	a	luz	do	sol	penetrou	no	túnel,	proveniente	da	janela	do	banheiro	dos

apartamentos	papais.	Com	cuidado,	arrastou	o	vaso	para	o	lado	e	o	caminho	ficou	livre.
Conseguira.
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Não	houve	tempo	nem	teve	ânimo	ou	energia	para	celebrações.	Logo	que	conseguiu	afastar	o	vaso
que	lhe	bloqueava	a	saída,	Tomás	aguardou	três	segundos	à	espera	de	ver	o	que	aconteceria.	Estariam	os
gendarmes	e	os	carabinieri	no	exterior	à	sua	espera?	Cair-lhe-iam	em	cima	sem	aviso	antes	que	saísse?

Nada	aconteceu.
Ouviu	vozes	à	distância.	Expectante,	suspendeu	a	respiração	e	concentrou-se,	tentando	identificar	a

sua	origem.	A	musicalidade	nervosa	do	discurso	era	italiana	mas	não	compreendeu	as	palavras;	as
pessoas	que	conversavam	estavam	demasiado	distantes	para	isso.	Ao	fim	de	alguns	momentos,	todavia,
percebeu,	pela	qualidade	e	pelo	ritmo	das	frases,	que	se	tratava	do	som	de	uma	televisão.	Isso	deu-lhe
confiança.	pelo	visto	o	polícia	militar	que	saíra	para	avisar	as	forças	de	segurança	ainda	não	tinha	dado	o
alarme.	Ou,	se	tinha,	o	alerta	ainda	ali	não	chegara.

Encorajado,	içou-se	pela	abertura	do	buraco	e	com	os	cotovelos	apoiados	no	chão	puxou	o	resto	do
corpo	para	fora,	pondo	termo	à	odisseia	que	fora	aquela	escalada.

Saíra	finalmente	do	buraco.
Sentiu	uma	enorme	vontade	de	se	estender	sobre	o	azulejo	que	cobria	o	chão	do	banheiro	e	repousar

durante	pelo	menos	cinco	minutos,	mas	resistiu	à	tentação.
Agora	que	estava	tão	perto	do	seu	objetivo,	não	podia	fraquejar.
Com	o	corpo	de	tal	modo	exausto	que	os	músculos	das	pernas	e	das	costas	lhe	tremiam	e	a	roupa	a

cheirar	mal	devido	ao	contacto	com	os	esgotos,	pôs-se	de	pé	e,	embora	com	dificuldade	em	endireitar-se,
deslizou	a	cambalear	para	a	porta	e	abriu-a	devagar	para	não	fazer	barulho.

“...	Ancara	recusa-se	a	confirmar,	mas	o	presidente	turco	marcou	para	esta	noite	uma
comunicação	ao	país”,	dizia	uma	voz.	“O	teor	da	comunicação	não	é	conhecido,	embora	uma
fonte	ligada	ao	governo	turco	tenha	revelado	que	se	trata	de	uma	importante	declaração
relacionada	com	a	crise	entre	a	Croácia	e	a	Bósnia	por	causa	do...”

A	voz	de	um	jornalista	enchia	a	biblioteca	privada	do	papa.	Através	da	fresta	da	porta,	Tomás	viu	o
cardeal	Barboni	sentado	à	secretária	do	papa,	com	uma	caneta	na	mão	e	o	rosto	transfigurado	enquanto
observava	a	televisão;	parecia	hipnotizado.	O	aparelho	estava	ligado	num	canal	italiano	de	notícias	que
fazia	a	cobertura	permanente	da	crise	no	Vaticano	e	das	suas	repercussões	em	todo	o	mundo,	e	nessa	noite
as	novidades	não	paravam	de	chegar.

“...	corde-se	que	uma	fonte	em	Washington	revelou	que	as	imagens	por	satélite	obtidas	esta
noite	pelo	Pentágono	mostram	que	o	exército	turco	se	está	a	movimentar	em	direção	à	fronteira
grega”,	acrescentou	a	voz	do	apresentador	das	notícias	sobre	imagens	de	arquivo	mostrando
soldados	turcos	a	desfilar	numa	grande	avenida.	“O	presidente	dos	Estados	Unidos	já	terá	feito
dois	telefonemas	para	o	seu	homólogo	em	Ancara	a	pedir	contenção	e	a	sublinhar	ser	impensável
que	dois	países	da	NATO	entrem	em	guerra	um	com	o	outro,	mas	o	chefe	de	estado	turco	ter-lhe-á
revelado	que	o	seu	país	iria	entrar	na	Grécia,	a	bem	de	preferência	ou	a	mal	se	necessário,	para
poder	socorrer	o	exército	muçulmano	da	Bósnia-Herzegov...”



Tomás	arregalou	os	olhos	ao	ouvir	estas	notícias.	A	Turquia	concentrava	forças	junto	à	fronteira	com
a	Grécia?	O	que	queria	aquilo	dizer?	E	que	conversa	era	aquela	sobre	a	guerra?

“…novos	confrontos	fronteiriços	entre	as	forças	militares	bósnias	e	o	exército	da	Croácia,
país	de	maioria	católica”,	adiantou	o	jornalista.	“A	Grécia	já	respondeu	à	ameaça	turca
avisando	que,	caso	um	único	soldado	turco	ponha	um	pé	que	seja	no	seu	território,	os	gregos
honrarão	a	história	do	seu	país	e	lutarão	até	ao	último	homem	como	fizeram	os	seus	trezentos
antepassados	na	célebre	batalha	das	Termópilas,	ocorrida	há...”

Onde	a	situação	internacional	já	ia!,	assustou-se	Tomás.	A	guerra	estava	iminente.	As	coisas
deterioravam-se	ainda	mais	depressa	do	que	inicialmente	pensara	e	o	mundo	precipitava-se	para	um
novo	grande	conflito	religioso.	Como	era	possível	que	tivessem	chegado	tão	depressa	àquele	ponto?

O	problema	é	que	o	pior	ainda	estava	para	vir.	O	que	aconteceria	quando	fossem	difundidas	em
direto	na	Internet	as	imagens	da	degolação	do	papa?	A	explosão	de	violência	seria	inaudita.

“...	sposta	à	concentração	de	forças	turcas	na	fronteira	grega,	a	Sérvia	decretou	a
mobilização	geral	para	suster	o	exército	da	Turquia	caso	este	derrote	a	Grécia	e	entre	no	seu
território	a	caminho	da	Bósnia”,	acrescentou	o	jornalista.	“Fontes	em	Bacu	referem	que	o
Azerbaijão	já	se	terá	comprometido	com	Ancara	a	contribuir	com	meios	e	material	para	a
operação	de	apoio	à	Bósnia-Herzegovina.	Interrompendo	a	sua	visita	a	Budapeste,	o	secretário-
geral	das	Nações	Unidas	partiu	para	Nova	Iorque	e	convocou	uma	reunião	de	emergência	do
Conselho	de	Segurança	para	discutir	o	sequestro	do	papa	e	a	situação	internac...”

Embrenhado	nos	seus	pensamentos	e	na	enxurrada	de	notícias	que	saía	do	aparelho,	algo	no	olhar	do
secretário	de	Estado	da	Santa	Sé	chamou	nesse	momento	a	atenção	de	Tomás.	Sempre	a	espreitar	pela
frincha	da	porta,	observou	o	rosto	do	sacerdote	com	maior	cuidado	e,	com	pasmo	e	choque,	percebeu	que
ele	tinha	os	olhos	molhados	enquanto	via	as	notícias	que	passavam	na	pequena	tela.	O	cardeal	Barboni
chorava.
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A	imagem	do	homem	de	batina	púrpura	em	lágrimas	enterneceu	o	acadêmico	português.	Ali	estava	o
poderoso	secretário	de	Estado	da	Santa	Sé,	a	personalidade	sobre	a	qual	na	ausência	do	papa	recaíam
todas	as	responsabilidades	de	governação	da	Igreja,	o	sacerdote	que	assumiria	formalmente	o	papel	de
camarlengo	logo	que	o	sumo	pontífice	fosse	decapitado,	vergado	num	momento	de	angústia	à	enormidade
dos	acontecimentos	que	se	desenrolavam	pelo	mundo	fora	e	que	tinham	como	epicentro	o	Vaticano.	O
momento	mais	terrível	ainda	estava	para	vir	e	cabia	ao	cardeal	Barboni	guiar	o	seu	imenso	rebanho
nesses	tempos	difíceis.	Tudo	lhe	caía	agora	sobre	os	ombros.	Como	poderia	o	secretário	de	Estado	não
se	sentir	esmagado	e	aterrorizado	perante	tamanha	provação?

A	cena	era	de	tal	modo	íntima	e	constrangedora	que	Tomás	hesitou	em	sair	do	seu	esconderijo	e
interrompê-lo.	Além	do	mais,	o	secretário	de	Estado,	com	o	seu	ar	patusco	e	olhar	afetuoso,	era	uma
figura	simpática.	Não	o	queria	embaraçar	aparecendo	de	repente	e	mostrando	que	estivera	a	observá-lo.
Mas	tinha	de	o	fazer.	No	instante	em	que	ganhou	coragem	e	finalmente	se	preparou	para	dar	a	conhecer	a
sua	presença,	no	entanto,	um	homem	magro	escancarou	a	porta	da	biblioteca	e	irrompeu	no	espaço	com
um	olhar	de	pavor;	era	o	mordomo	do	papa	que	entrava	sem	aviso.

“Eminência!”,	chamou,	muito	agitado.	“Temos	de	sair	daqui	o	mais	depressa	possível!”
Embaraçado	por	ser	surpreendido	num	momento	de	fraqueza,	o	cardeal	secou	apressadamente	as

lágrimas	que	lhe	molhavam	as	faces	coradas	e	recuperou	a	compostura;	a	última	coisa	que	queria	era	dar
parte	de	fraco	perante	as	pessoas	que	dele	dependiam	em	hora	tão	grave.

“Valha-me	Deus,	Giuseppe.	O	que	se	passa?”
“A	polícia	acabou	de	telefonar,	eminência	reverendíssima.	Temos	de	abandonar	imediatamente	os

apartamentos	papais!”	“por	quê?	O	que	aconteceu?”
“Os	terroristas!,	vossa	eminência.	Os	terroristas	estão	aqui!”	“Aqui	onde?	Em	Roma?”
“No	Palácio	Apostólico!”
O	rosto	do	secretário	de	Estado	contraiu-se	num	esgar	de	absoluta	incredulidade.
“O	quê?”
“Os	terroristas	estão	aqui	dentro	do	Palácio	Apostólico!”,	repetiu	o	mordomo,	desesperando	por	não

se	fazer	entender.	“Acabei	de	receber	uma	chamada	do	comandante	dos	carabinieri	com	ordens	para
evacuar	imediatamente	o	edifício.	Os	gendarmes	já	aí	vêm,	mas	vossa	eminência	corre	perigo	de	vida	e
tem	de	sair.	Os	apartamentos	papais	não	são	seguros!”

O	cardeal	Barboni	levantou-se,	atarantado	e	sem	saber	para	onde	se	voltar.
“Ai	meu	Deus,	ai	meu	Deus!”,	titubeou.	“Virgem	Maria,	mãe	de	Deus,	acudi-nos	nesta	hora	de

angústia	e	de...”
“Depressa!”,	exasperou-se	Giuseppe,	o	medo	ateado	no	olhar.	“Eles	podem	aparecer	a	qualquer

momento!”
Os	acontecimentos	precipitavam-se,	percebeu	Tomás,	que	tudo	observava	ainda	da	frincha	da	porta

do	banheiro.	O	alerta	havia	sido	finalmente	dado.	Os	gendarmes	vinham	aí	e	o	cardeal	Barboni	estava	de
saída.

Tinha	de	intervir.
Abriu	a	porta	e	entrou	na	biblioteca	privada	do	papa,	expondo-se	por	fim.



“Eminência!”,	chamou.	“Um	momento!”
Os	dois	homens	deram	um	salto	de	susto	e	os	rostos	tornaram-se	lívidos.
“Professor!”,	exclamou	o	secretário	de	Estado	mal	se	recompôs.	“Mas...	como?	O	que...	o	que	está	aí

a	fazer?”
“Preciso	de	falar	consigo.”
O	cardeal	trocou	um	olhar	com	o	mordomo	do	papa,	quase	como	se	lhe	perguntasse	o	que	fazer.
“Eminência	reverendíssima”,	suplicou	Giuseppe.	“Os	terroristas...”
Foi	o	que	bastou	para	o	secretário	de	Estado	se	virar	para	Tomás	com	uma	expressão	resignada.
“Agora	não	pode	ser,	meu	filho”,	disse,	encolhendo	os	ombros	em	sinal	de	impotência.	“Parece	que

os	terroristas	vêm	aí	e	a	polícia	mandou	evacuar	o	Palácio	Apostólico.	Temos	de...”
“É	de	mim	que	a	polícia	anda	à	procura.”
Os	sacerdotes	arregalaram	os	olhos.
“De	si?”,	admirou-se	o	cardeal.	“Não,	não.	Parece	que	estão	à	procura	de	um	terrorista.”
“O	terrorista	que	eles	procuram	sou	eu.”
Os	dois	homens	da	Igreja	encararam-no	com	um	misto	de	pavor	e	incredulidade.
“O	professor	é	um...	um	terrorista?”
“Não,	não!”,	apressou-se	Tomás	a	esclarecer,	cansado	de	tantas	confusões	absurdas.
“De	modo	nenhum.	Não	passa	tudo	de	um	equívoco	infeliz.	Passei	a	última	hora	a	tentar	falar	com

vossa	eminência,	mas	as	coisas	complicaram-se	de	uma	maneira	inacreditável	e	estabeleceu-se	uma
trapalhada	que	nem	sei	como	descrever.”	“Mas...”

“O	que	lhe	quero	dizer	é	que	não	há	terroristas	nenhuns	a	entrarem	no	Palácio	Apostólico”,	insistiu.
“Fui	eu	que	tentei	vir	aqui	e,	devido	a	um	conjunto	de	circunstâncias	que	eu	próprio	tenho	dificuldade	em
entender	mas	que	foram	desencadeadas	pelo	inspetor	Trodela,	a	polícia	enganou-se	e	achou	que	eu	era
um	terrorista.	Uma	confusão.

Ninguém	além	de	mim	quis	entrar	no	Palácio	Apostólico	e	a	vida	de	vossa	eminência	não	corre
perigo,	esteja	descansado.”

O	cardeal	abriu	e	fechou	a	boca,	sem	entender	bem	a	explicação	para	além	do	seu	sentido	geral.
“Ah”,	acabou	por	balbuciar.	Virou-se	para	o	mordomo	do	papa.	“Afinal	o	que	se	passa,	Giuseppe?”
O	jovem	eclesiástico	esboçou	a	expressão	de	quem	nada	entendia.
“Foi	a	polícia,	vossa	eminência.	Ligaram-me	agora	a	dizer	que	o	edifício	tinha	de	ser	imediatamente

evacuado	e...”
Ouviram-se	passos	a	aproximar-se,	sucederam-se	os	gritos,	Tomás	trocou	um	olhar	assustado	com	o

cardeal	e	o	mordomo,	os	três	desorientados,	e	em	alguns	segundos	vários	homens	armados	invadiram	a
biblioteca	privada	dos	apartamentos	papais	com	os	dedos	nos	gatilhos,	as	armas	automáticas	apontadas	e
prontas	a	disparar.
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Os	intrusos	que	tomaram	a	biblioteca	privada	de	assalto	vinham	de	capacetes	e	coletes	à	prova	de
bala	e	voltaram	o	cano	das	armas	para	a	porta	aberta	do	banheiro,	dispostos	a	abrir	fogo	se	alguém	ali
aparecesse.	Pertenciam	ao	Corpo	de	Gendarmaria	do	Vaticano.

“Eminência	reverendíssima,	tem	de	sair	daqui!”,	ordenou	um	deles,	um	agente	com	as	insígnias	de
tenente.	“Foi	avistado	um	terrorista	a	subir	pela	zona	dos	esgotos	do	Palácio	Apostólico	e	o	meu
comandante	deu	ordem	de	evacuação	do	edifício.”

Tomás	ergueu	o	braço,	como	se	se	apresentasse.
“Quem	entrou	pelos	esgotos	fui	eu.”
O	oficial	dos	gendarmes	atirou-lhe	um	olhar	inquisitivo;	o	homem	que	tinha	diante	dele	não

correspondia	à	descrição	do	que	para	os	seus	parâmetros	seria	um	terrorista	islâmico.	Ignorou-o	e
concentrou-se	antes	no	banheiro.

“Saiam!”
O	português	deu	um	passo	para	o	lado,	pondo-se	à	frente	da	arma	para	chamar	a	atenção	do	tenente,

pois	parecia	ser	ele	que	chefiava	aquela	unidade.
“Não	ouviram	o	que	eu	disse?”,	insistiu.	“Não	há	terrorista	nenhum.	Fui	eu	que	entrei	pelos	esgotos.

Precisava,	e	preciso,	de	falar	com	urgência	com	o	senhor	cardeal	e	foi	por	isso	que	entrei	assim.	Não	há
ameaça	nenhuma,	podem	ir-se	embora.”

Os	gendarmes	hesitaram,	momentaneamente	sem	saberem	o	que	fazer.	O	que	Tomás	lhes	dizia	não
batia	com	a	informação	que	haviam	recebido,	mas	o	semblante	determinado	do	historiador	deixou-os	na
dúvida.

A	um	sinal	do	tenente,	dois	gendarmes	atravessaram	a	biblioteca	de	armas	apontadas	e	entraram	no
banheiro.	Inspecionaram	o	buraco	aberto	no	lugar	do	vaso,	primeiro	com	cautela	e	depois	de	maneira
ostensiva,	e	a	seguir	revistaram	o	compartimento.

“Não	há	ninguém	no	buraco,	meu	tenente”,	concluiu	um	deles.	“Ou	o	suspeito	saiu	por	cima	ou	por
baixo.	No	buraco	não	está.”

“Já	vos	disse	que	o	suspeito	sou	eu”,	insistiu	Tomás.	“Não	há	nenhum	terrorista	no	Palácio
Apostólico.”	Aproximou-se	dos	gendarmes.	“Não	sente	este	cheiro	a	esgotos	na	minha	roupa?	Foi	de
subir	agora	pelo	buraco.”

Como	o	homem	diante	dele	cheirava	realmente	mal,	o	tenente	fitou-o	com	novos	olhos,	convencido
enfim	de	que	o	historiador	dizia	a	verdade,	ou	pelo	menos	parte	dela.

“Nesse	caso,	será	melhor	acompanhar-nos	à	esquadra	para	que	possamos	esclarecer	as	coisas.”
“lerei	o	maior	gosto	em	ir	convosco,	mas	primeiro	preciso	de	falar	com	sua	eminência.”
O	oficial	dos	gendarmes	endureceu	a	voz.
“Acompanhe-nos,	por	favor.”
Tomás	voltou-se	para	o	cardeal	Barboni.
“Vossa	eminência	está	a	par	da	confiança	que	o	papa	depositava	em	mim”,	recordou-lhe.	“Pois	fiz

algumas	descobertas	que	poderão	estar	relacionadas	com	o	papa	e	preciso	de	as	esclarecer	com	vossa
eminência.	Podem	ajudar-nos	a	desvendar	o	caso.”

O	secretário	de	Estado	soergueu	a	sobrancelha.



“Está	a	falar	de	quê?”
“Vossa	eminência	lembra-se	da	mensagem	do	papa	no	vídeo	divulgado	pelos	terroristas?	Reparou

que	nessa	mensagem	sua	santidade	se	referiu	a...”
Impacientando-se,	o	tenente	da	Gendarmaria	do	Vaticano	agarrou	o	português	pelo	braço	e	puxou-o

para	o	levar	dali	para	fora.
“Já	chega!	Venha	comigo,	se	faz	favor!”
“Calma,	preciso	de	falar	com	sua	eminência.”
Os	gendarmes	não	pareciam	convencidos	e,	sentindo	a	resistência	de	Tomás,	rodearam-no	e

arrastaram-no	à	força	para	fora	da	biblioteca	como	se	ele	não	passasse	de	um	boneco.
“Venha!”
“Deixem-me!”,	protestou	o	historiador,	tentando	debalde	libertar-se.	“Tenho	de	falar	com	sua

eminência.”
“Cale-se!”
Passaram	pela	antecâmara	e	meteram	em	passo	rápido	pelo	corredor	a	caminho	das	escadas.	Tomás

era	agarrado	por	três	gendarmes	com	tal	força	que	quase	flutuava.	A	sua	oportunidade	esfumava-se.	Tinha
de	fazer	alguma	coisa	e	depressa.	Levara	a	cabo	um	esforço	demasiado	grande	para	deixar	que	tudo
terminasse	daquela	maneira	inglória.	Além	do	mais,	estavam	em	causa	coisas	tremendamente
importantes.

Voltou-se	para	trás,	desesperado.	Era	a	sua	última	hipótese	de	convencer	o	secretário	de	Estado.
“Vossa	eminência!”,	chamou.	“Tem	tudo	a	ver	com	monsenhor	Dardozzi!	Tem	tudo	a	ver	com

monsenhor	Dardozzi!	Está	a	ouvir?	Tem	tudo	a	ver	com	monse...”
“Esperem!”
Logo	que	o	cardeal	Barboni	deu	a	ordem,	o	seu	enorme	vulto	vermelho	apareceu	sob	a	ombreira	da

porta	do	corredor	como	que	a	confirmá-la.	Os	gendarmes	detiveram-se	e	o	tenente,	ainda	a	segurar	o
português,	olhou	para	o	secretário	de	Estado	com	uma	expressão	interrogativa.

“Como	disse,	eminência	reverendíssima?”
“Libertem-no”,	ordenou	o	cardeal,	indicando	Tomás.	“Preciso	de	falar	com	ele.”
“Vossa	eminência,	este	homem	entrou	de	forma	irregular	no	Vaticano	e	exibe	um	comportamento

altamente	suspeito”,	sublinhou	o	tenente.	“Tem	de	ser	questionado	e	investigado,	pois	não	se	pod...”
“Libertem-no!”
“Mas,	vossa	eminência...”
O	secretário	de	Estado	esboçou	um	gesto	imperial.
“Libertem-no,	já	disse!”
O	tenente	da	Gendarmaria	devolveu-lhe	o	olhar,	frustrado,	quase	como	se	contemplasse	a

possibilidade	de	resistir	e	argumentar,	de	dizer	que	não	podia	ser,	que	era	uma	loucura.	O	suspeito	podia
ser	muito	perigoso	e	não	era	possível	libertá-lo	assim	sem	mais	nem	menos,	para	mais	quando	se	vivia
uma	situação	de	emergência	tão	grave.	Além	disso,	havia	procedimentos	de	rotina	a	cumprir,	perguntas	a
fazer	e	informação	a	verificar.

O	tom	peremptório	do	cardeal	Barboni	e	a	sua	expressão	determinada,	contudo,	mostraram-lhe	que
nem	valia	a	pena	tentar.	Na	ausência	do	papa,	o	secretário	de	Estado	era	a	maior	autoridade	na	Santa	Sé	e
as	suas	ordens	não	se	questionavam	e	muito	menos	se	punha	a	possibilidade	de	lhes	desobedecer;
cumpriam-se.

Vencendo	a	relutância,	o	tenente	fez	um	sinal	aos	seus	homens	e	os	gendarmes	largaram	Tomás.
“Vai”,	rosnou,	contrariado.	“Mas	ai	de	ti	se	tentas	alguma	coisa...”



LXV

A	conversa	decorreu	na	biblioteca	privada	dos	apartamentos	papais,	com	Tomás	e	o	cardeal	Barboni
sentados	de	olhos	nos	olhos.	Os	gendarmes	e	o	mordomo	do	papa	haviam	ficado	na	antecâmara,	dizendo
que	permaneciam	de	prevenção	e	avisando	que	acorreriam	ao	primeiro	sinal	suspeito.

Uma	vez	a	sós	com	o	secretário	de	Estado,	o	historiador	contou-lhe	o	que	acontecera	nessa	tarde,	a
começar	pelo	ataque	do	comando	islâmico	de	que	ele	próprio	fora	vítima	dentro	da	basílica.	O	sacerdote
acompanhou	a	exposição	com	uma	expressão	vagamente	desconcentrada,	tendo-o	interrompido	ao	fim	de
apenas	alguns	minutos.

“Ouça,	o	inspetor	Trodela	já	me	tinha	falado	nessa	história	de	que	o	professor	foi	sequestrado	e	mais
não	sei	quê”,	indicou	com	displicência.	“Pessoalmente	não	acredito	em	nada	disso.”

Estas	palavras	quase	ofenderam	Tomás.
“Vossa	eminência	está	me	acusando	de	mentir?”
“Não,	não”,	apressou-se	o	anfitrião	a	esclarecer,	claramente	mais	por	espírito	conciliatório	do	que

com	sinceridade.	“Trata-se	decerto	de	um	equívoco	ou	de	uma	brincadeira,	mas	como	compreenderá	essa
história	não	tem	pés	nem	cabeça.	Valha-me	Deus,	onde	já	se	viu	radicais	islâmicos	a	atacarem	pessoas
dentro	da	basílica?	Isso	não	faz	sentido	nenhum.”

“Mas...	eles	vieram	cá	raptar	o	papa!”
“Uma	boa	razão	para	não	voltarem	ao	local	do	crime,	não	lhe	parece?	De	resto,	o	inspetor	Trodela

explicou-me	que	andou	a	averiguar	o	assunto	e	não	encontrou	vestígios	nenhuns	que	corroborem	essa
história	mirabolante.	Bem	pelo	contrário,	o	inspetor	concluiu	que	o	professor	andava	a	brincar	com	a
investigação.”	“O	inspetor	Trodela	precipitou-se”,	retorquiu	o	português	em	tom	defensivo.	“Ou	por
incompetência,	ou	por	qualquer	outro	motivo,	o	fato	é	que	fomentou	uma	série	de	confusões	em	torno	de
mim	que	quase	acabavam	mal.”

O	cardeal	fez	um	gesto	vago	com	a	mão.
“Talvez	sim,	talvez	não”,	disse,	distanciando-se	do	assunto	e	claramente	concentrado	em	questões

mais	importantes.	“Seja	como	for,	não	me	vou	meter	nisso.	Como	compreenderá,	trata-se	de	matéria	que
não	é	do	meu	foro.	Tenho	neste	momento	outras	prioridades	e	preocupações	bem	mais	ponderosas.”

“Não	duvido.”
O	secretário	de	Estado	indicou	o	relógio	de	pulso.
“Convinha	despacharmo-nos	porque	daqui	a	pouco	começa	a	missa	para	interceder	junto	do	Senhor	e

da	Virgem	por	sua	santidade	e	não	me	posso	alongar.	E	um	momento	de	extrema	importância.	A	cerimônia
irá	decorrer	simultaneamente	nas	igrejas	de	todo	o	mundo,	incluindo	nas	anglicanas,	nas	protestantes,	nas
ortodoxas,	nas	armênias	e	nas	coptas,	e...	enfim,	teremos	o	rebanho	por	todo	o	planeta	dentro	dos	nossos
santuários	quando	for	meia-noite	em	ponto	e...	e...”	Engoliu	em	seco,	emocionado	só	por	evocar	o
momento	em	que	expirava	o	ultimato.	“Está	a	ver,	não	está?	Espero	que	não	me	leve	a	mal.”

“Com	certeza	que	não.	Compreendo	perfeitamente	e	procurarei	ser	sucinto.”
O	cardeal	Barboni	mudou	de	posição,	indo	diretamente	ao	que	lhe	interessava.
“Mencionou	há	pouco	que	o	sequestro	de	sua	santidade	tem	relação	com	monsenhor	Dardozzi.	O	que

queria	dizer	com	essas	palavras,	meu	filho?”
“Vossa	eminência	conhecia	monsenhor	Dardozzi?”



“Quem	não	conhecia?	Era	próximo	do	cardeal	Casaroli	e	trabalhava	no	IOR.”
“Lembra-se	de	o	papa	se	referir	a	monsenhor	Dardozzi	no	vídeo	difundido	pelo	grupo	afiliado	ao

Estado	Islâmico?”
“Sim.	E	então?”
“O	problema	é	que	monsenhor	Dardozzi	está	morto.	Por	que	razão	pediu	o	papa	a	um	morto	que

rezasse	por	ele?	Isso	não	faz	sentido,	pois	não?”
“Realmente...”
“A	não	ser	que	essa	referência	seja	uma	pista,	claro.	O	papa	estava	a	dar-nos	uma	pista.”
O	anfitrião	considerou	a	ideia	e	endireitou-se,	subitamente	interessado.
“Tem	razão”,	reconheceu.	“Não	tinha	pensado	nisso.”	Com	ar	animado,	explorou	o	assunto.	“Diz-se

que	monsenhor	Dardozzi	descobriu	muita	sujeira	no	IOR	e	guardou	as	provas	num	dossiê.	Adoraria	lê-lo,
mas	sua	santidade	selou-o	e	escondeu-o	não	sei	onde.”

“Pois	sei	eu.	Segui	a	pista	e	ela	levou-me	ao	arquivo	confidencial	do	banco	do	Vaticano	no	Palácio
das	Congregações.	Encontrei	na	cave	o	dossiê	Dardozzi	e	pus-me	a	lê-lo.”

O	secretário	de	Estado	arregalou	os	olhos.
“Leu-o?”
“Sim,	li.	O	seu	teor	suscitou-me	no	entanto	algumas	dúvidas	e	foi	por	isso	que	aqui	vim.	Precisava	de

esclarecer	com	vossa	eminência	umas	coisas	que	lá	encontrei.”
“Como,	por	exemplo?”
“Omissis.”
“Perdão?”
Tomás	perscrutou	o	rosto	do	interlocutor;	o	ponto	mais	importante	era	aquele,	a	verdadeira	razão	de

ser	de	todos	os	trabalhos	que	tivera	para	chegar	junto	dele.
“O	nome	de	Omissis	não	lhe	diz	nada?”
“Não,	de	modo	nenhum.	O	que	é	isso?”
“É	um	nome	de	código.	O	papa	não	lhe	falou	nele?”
“Não.”
O	historiador	não	soube	o	que	dizer.	Viera	ali	para	saber	quem	era	a	pessoa	por	detrás	de	Omissis	e

afinal	o	secretário	de	Estado	não	sabia.
“E	a	pasta	sobre	a	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman?	Alguma	vez	a	consultou?”
“Não.”
“Mas	já	ouviu	falar	nela...”
“Nunca.”
Tomás	hesitou.
“Bem...	então	e	as	outras	pastas?	A	referente	à	conta	do	Fundo	Mamma	Roma	para	a	Luta	contra	a

Leucemia,	por	exemplo,	ou	a	que	diz	respeito	a...”
“Não	conheço	nada	disso.”
O	historiador	arqueou	as	sobrancelhas.
“Mas...	vossa	eminência	não	sabe	nada	sobre	a	documentação	deixada	por	monsenhor	Dardozzi?”
“Infelizmente	não.	Ao	longo	dos	anos	arranjei	muitos	inimigos	na	cúria	por	ter	tentado	combater	a

corrupção	que	aqui	grassa.	Fui	eu	que	convenci	sua	santidade	a	pôr	fim	a	este	estado	de	coisas.	Quando
soube	da	existência	desse	dossiê	naturalmente	que	o	quis	ler,	mas	o	santo	padre	selou-o	e...	enfim,	não
pude	fazê-lo.”

A	ignorância	do	cardeal	sobre	o	conteúdo	do	dossiê	Dardozzi	deixou	Tomás	desconcertado	e	sem
saber	o	que	pensar.

“Não	o	leu	mesmo?”
“Não	li	nada.”



“E	não	tem	nenhum	conhecimento	sobre	o	seu	conteúdo?”,	insistiu	o	português,	já	a	desesperar.	“O
papa	não	lhe	disse	nada?”	“Receio	bem	que	não.”

O	historiador	parecia	incrédulo	e	recusava-se	a	aceitar	estas	respostas.
“Não	pode	ser”,	insistiu.	“Vossa	eminência	não	é	uma	pessoa	qualquer	aqui	no	Vaticano.	É	o

secretário	de	Estado,	tem	obrigatoriamente	de	estar	a	par	destes	assuntos.”
“Garanto-lhe,	meu	filho,	que	não	tenho	conhecimento	do	que	quer	que	seja”,	devolveu	o	cardeal

Barboni	com	muita	convicção.	“Embora	depois	do	falecimento	de	monsenhor	Dardozzi	tenha	sido
informado	da	existência	do	dossiê	que	ele	deixou,	nunca	fui	autorizado	a	consultá-lo.	Essa	é	que	é	a
verdade.”

Tomás	esboçou	uma	expressão	decepcionada.
“Então	o	que	sabe?”
“Sei	que	há	lama	na	Santa	Sé,	mas,	atenção,	não	se	ponha	a	pensar	que	todos	somos	corruptos.	Não

somos.	A	Igreja	é	uma	das	poucas	entidades	transnacionais	que	estão	empenhadas	em	ir	para	os	sítios
mais	recônditos	do	planeta	e	ajudar	os	pobres,	alimentar	e	educar	as	pessoas,	montar	serviços	de	saúde
onde	eles	não	existem.	Não	queremos	lucro,	queremos	servir.	As	nossas	atividades	não	enchem	os
noticiários	das	televisões	porque	hoje	em	dia	o	que	é	bom	é	dizer	mal	de	nós,	mas	isso	não	significa	que
não	façamos	um	grande	bem.	Fazemos.	O	que	não	impede	que	haja	entre	nós	ovelhas	tresmalhadas.	Há,
como	sabemos.	Os	que	andam	há	anos	conspurcando	o	nome	da	Igreja	são	no	entanto	uma	minoria,
poderosa	é	certo,	mas	uma	minoria.	Esta	situação	muito	me	tem	contristado,	a	mim	e	a	muitos	outros
sacerdotes,	mas	graças	a	Deus	foi	eleito	este	novo	papa.	Sua	santidade	estava	determinado	a	enfrentar	a
cúria	e	a	limpar	a	porcaria,	mas	agora...	agora...”

As	lágrimas	inundaram	os	olhos	do	secretário	de	Estado.	Tentou	prosseguir	mas	sentiu	a	voz
embargada	e	calou-se,	incapaz	de	terminar	a	frase.	O	essencial,	porém,	estava	dito,	e	Tomás	percebeu
que	não	era	animador	para	a	investigação.

“Estamos	num	beco	sem	saída.”
Respirando	fundo	para	dominar	as	emoções,	o	cardeal	Barboni	encolheu	os	ombros	e	abriu	os	braços

numa	expressão	de	impotência,	como	se	nada	dependesse	dele	e	se	entregasse	ao	destino.	E	a	Deus.
“Resta-nos	rezar,	meu	filho.”
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Uma	sombra	de	desânimo	abateu-se	sobre	o	português.	Ultrapassara	mil	contrariedades	para	vir	ter
com	o	secretário	de	Estado,	enfrentara	a	multidão	e	os	gendarmes	e	o	Esercito	e	os	carabinieri,	chegara	a
trepar	por	um	túnel	acima	no	meio	de	canos	de	esgoto	enquanto	era	alvejado	pelas	costas,	e	tudo	isso
para	quê?	Para	o	cardeal	lhe	dizer	que	não	sabia	de	nada?

“Mas	por	quê?”,	questionou,	inconformado.	“Considerando	a	sua	posição	como	número	dois	na
hierarquia	da	Santa	Sé,	vossa	eminência	podia	perfeitamente	ter	acedido	a	essa	documentação...”

O	cardeal	Barboni	abanou	a	cabeça.
“Receio	bem	que	não”,	retorquiu.	“Como	constatou,	o	dossiê	Dardozzi	foi	arquivado	com	o	selo

papal.”
“Sim,	é	verdade”,	confirmou	o	português.	“Essa	é	aliás	uma	das	minhas	dúvidas.	Sabe	por	que	razão

o	papa	o	fez?”
“Sua	santidade	teve	decerto	os	seus	motivos.”
“Sim,	mas...	o	quê,	especificamente?”
“O	professor	deve	saber	mais	do	que	eu	pois	pelo	visto	teve	a	felicidade	de	ler	o	dossiê”,	foi	a

resposta.	“Por	exemplo,	a	pasta	sobre	essa	conta	da	Fundação	Spellman	que	mencionou	há	instantes.	O
que	contém?”

Tomás	teve	vontade	de	urrar	de	irritação.	Viera	para	ser	informado	e	acabava	a	informar.
“O	que	lá	está	são	documentos	mais	ou	menos	normais	numa	conta	bancária”,	indicou,	resignado.

“Extratos	de	conta,	registros	de	transferências,	essas	coisas...”
“Não	encontrou	nada	de	estranho?”
“Claro	que	encontrei”,	confirmou.	“Caso	contrário	não	tinha	aqui	vindo	falar	sobre	este	assunto.

Tinha	esperança	de	que	vossa	eminência	me	pudesse	esclarecer,	mas	pelo	visto	ainda	sabe	menos	do	que
eu.”

O	cardeal	mostrava-se	interessado	no	caso.
“Diga-me	lá,	que	coisas	estranhas	descobriu	na	conta	da	Fundação	Spellman?”
“Muita	coisa.”
“Por	exemplo?”
Tomás	tirou	do	bolso	um	papel	onde	tinha	escrevinhado	algumas	notas.
“Olhe,	por	essa	conta	transitavam	enormes	quantias,	incluindo	milhões	em	notas,	o	que	me	parece

suspeito”,	indicou.	“Havia	também	valores	elevados	em	títulos	do	Tesouro.
Mais	estranho,	associada	a	uma	transferência	de	quarenta	milhões	encontrei	uma	nota	rabiscada	em

papel	timbrado	da	Câmara	dos	Deputados.”
“Dio	mio!”,	exclamou	o	cardeal,	visivelmente	chocado.	“Tinha	algum	nome?”
“Essa	nota	não.	Mas	encontrei	na	pasta	um	bilhete	a	referir	o	nome	do	senador	Lavezzari	para	um

depósito	de	quase	seiscentos	milhões.”
“Madonna!	A	pasta	contém	mesmo	esse	bilhete?”
“Vi-o	com	os	meus	próprios	olhos	e	registrei	o	nome	do	senador	neste	papel.”
O	secretário	de	Estado	benzeu-se	com	um	movimento	rápido.
“Gesú!	Isso	é...	é	preocupante”,	afirmou.	“E	que	mais?	O	que	encontrou	ainda	nessa	pasta?”



“Há	toda	uma	série	de	pormenores	bizarros,	da	circulação	de	dinheiro	com	origem	e	destino	incertos
ao	fato	de,	sendo	a	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	uma	organização	caritativa,	apenas	uma	pequena
parte	do	dinheiro	da	conta	ir	para	organizações	de	caridade.”

“Oh?!”
“O	mais	estranho,	no	entanto,	são	os	nomes	das	pessoas	autorizadas	a	movimentar	o	dinheiro	que	lá

entrava.	Essa	era	a	questão	que	precisava	de	ver	esclarecida,	mas	uma	vez	que	vossa	eminência	não	está
a	par	do	assunto	não	estou	a	ver	onde	possa	obter	a	informação.”

O	cardeal	Barboni	mostrava-se	lívido.
“Quem...	quem	eram	as	pessoas	que	movimentavam	a	conta?”
“Havia	duas.	Uma	era	monsenhor	Donato	de	Bonis,	o	velho	capanga	do	cardeal	Marcinkus	dentro	do

banco	do	Vaticano.”
O	eclesiástico	engoliu	em	seco;	aquele	nome	tornara-se	muito	familiar,	e	embaraçoso,	dentro	da	Santa

Sé	devido	ao	escândalo	do	Banco	Ambrosiano.
“E...	e	a	outra?”
“O	tal	Omissis.”	Olhou-o,	a	esperança	ainda	viva.	“De	certeza	que	vossa	eminência	nunca	ouviu	falar

neste	nome?”
“Não,	já	lhe	disse.”
O	historiador	suspirou	de	desânimo;	era	frustrante	ter-se	dado	a	tanto	trabalho	e	ter	corrido	tantos

riscos	para	nada.
“É	uma	pena”,	desabafou	o	historiador	com	uma	expressão	de	abatimento.	“Estava	a	contar	que	vossa

eminência	me	pudesse	esclarecer	sobre	a	identidade	desse	Omissis,	mas	afinal...”
“Não	encontrou	na	pasta	nenhum	documento	que	esclareça	de	quem	se	trata?”
“O	único	documento	que	existe	a	identificá-lo	está	rasurado,	receio	bem”,	indicou.
“Se	vossa	eminência	não	sabe	quem	é,	isso	significa	que	toda	a	investigação	que	nos	permitiria

localizar	o	papa	entrou	num	beco	sem	saída.”
“Ora	essa!	Por	quê?”
“Porque	Omissis	é	uma	figura-chave	em	todo	este	caso.	Se	o	identificarmos,	perceberemos	tudo.”
O	cardeal	esboçou	um	esgar	de	incredulidade.
“O	que	o	leva	a	dizer	isso?”
“Lembra-se	de	lhe	ter	contado	que	fui	atacado	esta	tarde	dentro	da	basílica	pelos	elementos	do

comando	islâmico?	Acontece	que	surpreendi	um	deles	ao	telefone	a	mencionar	o	nome	de	Omissis.	Pelo
contexto	da	conversa	percebi	que	há	entre	os	terroristas	uma	grande	preocupação	com	determinar	se
sabemos	quem	é	Omissis.	Isso	mostra	que	se	trata	de	uma	informação	muitíssimo	relevante.”

“Pois,	mas	não	o	posso	ajudar	porque	de	fato	não	sei	de	quem	se	trata.”
“Isso	é	que	não	percebo”,	murmurou	Tomás,	falando	tanto	para	o	seu	interlocutor	como	para	si

próprio.	“Como	é	possível	que,	sendo	vossa	eminência	o	secretário	de	Estado,	e	por	conseguinte	a
segunda	figura	da	hierarquia	da	Santa	Sé,	lhe	tenha	sido	interditado	o	acesso	ao	conteúdo	do	dossiê
Dardozzi?”

“Não	foi	só	a	mim,	meu	filho.	A	interdição	foi	geral.	O	selo	papal	impediu	quem	quer	que	fosse	de
acessar	esses	documentos.	Segredo	absoluto.”

“Mas	por	quê?”
O	secretário	de	Estado	fez	um	gesto	para	cima.
“Só	Deus	sabe”,	retorquiu.	“Deus	e	sua	santidade,	claro.	A	única	coisa	de	que	tenho	conhecimento	é

que,	quando	monsenhor	Dardozzi	morreu,	entre	os	seus	haveres	foram	encontrados	muitos	documentos
empacotados	e	com	uma	anotação	a	dizer	Confidencial	e	a	indicar	que	tudo	tinha	de	ser	remetido
pessoalmente	a	sua	santidade,	a	única	pessoa	autorizada	a	consultar	o	conteúdo	de	todos	os	pacotes.”

“Foi	um	pedido	expresso	de	monsenhor	Dardozzi?”



“Foram	as	suas	últimas	vontades,	sim.	Em	conformidade,	o	dossiê	foi	entregue	a	sua	santidade,	que	o
leu.	A	seguir	solicitou	algumas	informações	adicionais	ao	IOR.	Depois	de	as	receber	e	de	ponderar	o
assunto,	selou	a	documentação	de	monsenhor	Dardozzi	com	o	selo	papal	e	pelo	visto	mandou	guardá-la
nos	arquivos	confidenciais	do	IOR	no	Palácio	das	Congregações.”

“Mandou	guardá-la...	ou	escondê-la?”
O	cardeal	Barboni	encolheu	os	ombros.
“Guardá-la,	escondê-la,	esquecê-la...	o	que	interessa	isso?	Para	efeitos	práticos,	toda	essa

documentação	ficou	longe	dos	olhares	e	da	memória.	Desapareceu.	Foi	como	se	tivesse	deixado	de
existir.”

“E	o	que	lhe	contou	o	papa	a	si?”
“Nada.	Este	assunto	tornou-se	tabu.	Certa	vez	cheguei	a	fazer-lhe	uma	pergunta,	mas	o	santo	padre

respondeu	que	sobre	o	dossiê	de	monsenhor	Dardozzi	nunca	diria	uma	única	palavra.	Tive	de	aceitar	e
calar-me.	Fiquei	com	curiosidade,	claro,	mas	como	sabe	a	decisão	de	sua	santidade	é	soberana	e	a	sua
opinião	infalível.”

Considerando	a	ignorância	do	interlocutor,	Tomás	não	sabia	o	que	fazer.
“Bem,	se	assim	é...”
O	secretário	de	Estado	levantou-se	do	seu	lugar,	dando	a	reunião	por	concluída.
“O	tempo	voa,	meu	filho”,	disse,	voltando	a	indicar	o	relógio.	“Não	o	quero	mandar	embora,	mas

daqui	a	pouco	é	a	missa	e	tenho	ainda	de	concluir	o	texto	da	homilia.	E	um	momento	muito	delicado,
como	compreenderá,	até	porque,	ao	mesmo	tempo	que	decorrerá	a	cerimônia	na	basílica,	haverá	missas
em	todo	o	mundo	a	interceder	por	sua	santidade	e	pela	paz.	De	qualquer	modo,	agradeço	que	tenha	vindo
aqui	e	ninguém	mais	do	que	eu	lamenta	não	ter	podido	ajudá-lo.”

O	historiador	também	se	levantou	e	seguiu	o	anfitrião,	que	o	conduziu	até	à	porta	da	biblioteca.
“Eu	é	que	agradeço	a	sua	gentileza,	vossa	eminência”,	disse	em	tom	conformado.
“Tinha	esperança	de	encontrar	respostas	que	nos	permitissem	desvendar	este	caso	e	salvar	o	papa,

mas	infelizmente	não	é	possível.”
“Sua	santidade	está	nas	mãos	do	Senhor,	meu	filho.	Sua	santidade	e	todos	nós,	de	resto.”	Forçou	um

sorriso,	mas	o	seu	semblante	permanecia	triste.	“Tenhamos	confiança	e	fé,	Deus	terá	piedade	de	nós	e
proteger-nos-á,	a	nós	e	ao	santo	padre.”

O	cardeal	Barboni	abriu	a	porta	e	apertou-lhe	a	mão	num	gesto	de	despedida.	Na	antecâmara
aguardavam-no	os	gendarmes	e,	ao	lado	do	tenente	que	comandava	a	unidade,	estava	o	inspetor	Trodela
com	a	sua	gabardina	engelhada,	barba	rala	e	ar	de	poucos	amigos.

“Eminência	reverendíssima,	as	minhas	desculpas	por	este	desagradável	incidente”,	disse	o	homem	da
Giudiziaria,	fuzilando	Tomás	com	o	olhar.	“Pode	ter	a	certeza	de	que	a	justiça	italiana	não	terá	mão	leve
com	este	biltre	que	abusou	da	sua	confiança	e	tem	passado	o	tempo	a...”

O	secretário	de	Estado	ergueu	a	mão,	interrompendo-o.
“Que	ninguém	incomode	o	professor	Noronha”,	ordenou.	“Não	o	quero	detido	nem	acusado	de	nada.

Aliás,	faço	até	questão	de	o	convidar	a	estar	presente	na	basílica	para	a	missa	desta	noite	a	interceder
por	sua	santidade.”

“Mas,	vossa	eminência...”
O	secretário	de	Estado	pegou	numa	caneta	e	debruçou-se	sobre	a	secretária	para	escrevinhar	num

papel.
“Faça	como	lhe	digo,	ispettor”,	disse	enquanto	escrevia.	“O	professor	Noronha	agiu	de	boa-fé	e	não

deve	ser	punido	pelos	seus	esforços,	mesmo	que	eles	não	tenham	sido	coroados	de	êxito.	A	intenção	é
que	conta.	Além	do	mais,	a	nossa	religião	é	de	amor	e	perdão.	Percebeu,	ispettor?”

O	rosto	do	inspetor	Trodela	inchara	de	irritação.	Era	evidente	que	tinha	uma	série	de	impropérios
entalada	na	garganta,	mas	baixou	a	cabeça	em	submissão.



“Sim,	eminência	reverendíssima.”
Uma	vez	este	assunto	resolvido,	o	cardeal	assinou	o	papel	e	aproximou-se	de	Tomás,	estendendo-lhe

o	documento.
“Está	aqui	o	meu	convite	formal	para	que	esteja	presente	na	missa	das	onze	e	meia”,	disse.	“Será	um

momento	muito	difícil	para	todos	e	espero	que	comungue	connosco	nesta	grande	provação.”
“Tentarei	estar	presente,	vossa	eminência.”
O	cardeal	Barboni	acenou	em	despedida.
“Vá	com	Deus,	meu	filho.”
O	historiador	agradeceu	e	despediu-se	do	secretário	de	Estado.	Quando	o	cardeal	Barboni	regressou

à	biblioteca	privada,	Tomás	guardou	o	convite	no	bolso	e	meteu	pelo	corredor,	encaminhando-se	para	as
escadas	na	companhia	do	inspetor	Trodela	e	de	um	gendarme.	Poderiam	ter	usado	uma	das	grandiosas
escadarias	do	Palácio	Apostólico,	como	a	Scala	Regia	ou	a	Scala	Nobile,	mas	optaram	por	uma	das
escadas	de	serviço.

Como	se	estabeleceu	entre	eles	um	mutismo	embaraçoso,	o	português	extraiu	o	celular	do	bolso	das
calças	para	ver	se	tinha	alguma	mensagem	de	Maria	Flor.	Estava	desligado.	Lembrou-se	de	o	ter	apagado
quando	tocara	no	pior	momento	durante	a	escalada	pelo	túnel.

Premiu	o	botão	para	o	ligar.
“O	senhor	está	sob	a	proteção	de	sua	eminência	e	por	isso	não	posso	fazer	nada”,	rosnou	o	homem	da

Giudiziaria	entre	dentes,	quebrando	o	silêncio.	“Mas	não	quero	mais	trapalhadas,	ouviu?	Se	voltar	a
armar	confusão,	vai	dentro,	diga	sua	eminência	o	que	disser.

Tenho	uma	investigação	em	curso	e	não	posso	estar	a	perder	tempo	com	amadores	armados	em
Sherlock	Holmes	de	trazer	por	casa.	Fui	claro?”

De	olhos	postos	no	visor	do	celular,	Tomás	encolheu	os	ombros	com	alheamento.
“Como	queira.”
Logo	que	ficou	ligado,	o	aparelho	deu	sinal	de	uma	chamada	não	atendida;	era	com	certeza	o

telefonema	que	recebera	quando	se	encontrava	escondido	no	buraco	e	que	o	denunciara	aos	carabinieri.
Tomás	tocou	na	tela	para	ver	quem	tinha	telefonado	naquela	hora	tão	inconveniente	e	o	nome	da	pessoa
formou-se	no	instante	seguinte.

Catherine.
Que	quereria	ela?	Havia	também	uma	chamada	registrada	com	o	nome	de	Maria	Flor,	mas	esta	havia

sido	feita	depois	de	ter	desligado	o	aparelho.	Finalmente	dava	sinais	de	vida!	No	momento	em	que	ia
ligar	para	a	namorada,	contudo,	constatou	que	também	tinha	um	SMS	de	Catherine.

Tocou	de	novo	a	tela	e	a	mensagem	apareceu.

Ligue-me.	Urgente!!!	Urgente!!!



LXVII

Ficou	um	momento	a	contemplar	a	mensagem	de	Catherine,	questionando-se	sobre	o	que	haveria	de
tão	premente	que	a	levasse	a	repetir	a	palavra	urgente	e	a	acrescentar-lhe	tantos	pontos	de	exclamação.
Estava	mortinho	por	ligar	para	Maria	Flor,	que	finalmente	tinha	respondido	às	suas	tentativas	de	a
contactar,	mas	o	SMS	da	bela	francesa	obrigou-o	a	inverter	as	prioridades.	Se	a	chefe	da	COSEA
precisava	de	falar	urgentemente	com	ele,	o	melhor	era	telefonar-lhe	de	imediato.

Sempre	descendo	as	escadas,	tocou	na	tela	sobre	o	ícone	de	chamada	e	o	telefone	fez	dois	toques
antes	de	uma	voz	feminina	atender	em	francês.

“Tomás,	por	onde	você	anda?”
“Estou	no	Palácio	Apostólico.	O	que	se	passa?”
“Vai	falar	com	sua	eminência?”
“Já	falei.	Estou	agora	saindo.”
“Zut,	merde!”
O	desapontamento	da	francesa	surpreendeu	o	historiador.	“Por	quê?	O	que	se	passa?”
“Fiz	umas	descobertas	muito	perturbadoras”,	disse	ela.	“Precisava	que	questionasse	sua	eminência

sobre	o	assunto.”
Tomás	parou	a	meio	das	escadas,	preparado	para	dar	meia	volta	se	necessário	fosse.
“Descobertas	sobre	o	quê?”
“Sobre	as	contas	referidas	nas	pastas	de	monsenhor	Dardozzi.	Ou,	para	ser	mais	precisa,	sobre	os

titulares	dessas	contas.”
O	coração	do	português	deu	um	salto;	teria	ela	feito	a	grande	descoberta?
“Omissis?”,	perguntou,	de	olhos	arregalados	e	cheio	de	expectativas.	“Não	me	diga	que	conseguiu

identificar	Omissis!”
“Não	exatamente”,	devolveu	ela.	“Mas	tenho	novidades	sobre	a	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman,

por	exemplo.”
O	historiador	fez	um	trejeito	de	desapontamento.
“Oh.”
“Que	oh	é	esse,	Tomás?	Não	desconsidere	as	minhas	descobertas	porque	elas	deram	muito	trabalho	e

são	muito	reveladoras,	vai	ver.”
Por	esta	altura	já	recomeçara	a	descer	as	escadas.	Afinal	não	teria	de	tentar	falar	outra	vez	com	o

secretário	de	Estado	pois	ele	não	os	poderia	ajudar.
“Não	digo	que	não”,	apressou-se	a	dizer.	“O	problema	é	que	o	cardeal	Barboni	não	sabe	nada	sobre

este	assunto.”
“Sobre	Omissis?”
“Sobre	Omissis,	sobre	a	Fundação	Spellman,	sobre	o	dossiê	deixado	por	monsenhor	Dardozzi...

sobre	nada.	Não	leu	o	dossiê	e	nem	sequer	teve	acesso	a	ele.”
“Não	pode	ser,	Tomás”,	argumentou	Catherine.	“Sua	eminência	é	o	secretário	de	Estado,	que	diabo!	E

o	número	dois	da	hierarquia.	Com	certeza	tinha	acesso	ao	dossiê.”
“O	único	a	consultar	o	dossiê	Dardozzi	foi	o	papa”,	esclareceu.	“Depois	de	o	ler,	pelo	visto	ficou	de

tal	modo	assustado	que	o	fechou	com	o	selo	papal	e	escondeu-o	nos	arquivos	confidenciais	do	banco	do



Vaticano.	Por	incrível	que	pareça,	fomos	as	primeiras	pessoas	a	ter	acesso	a	esses	documentos	além	do
papa.”

“Mince!”
“Portanto	lamento	mas	o	cardeal	Barboni	não	nos	pode	ajudar	neste	assunto.”
“Pois,	já	percebi.”
Tomás	chegou	ao	fundo	da	escadaria	e	atravessou	a	porta	do	Palácio	Apostólico,	saindo	para	a	rua.
“Então	conte	lá.	O	que	descobriu?”
“Não	posso	falar	sobre	isso	ao	telefone.”
“Essa	é	boa!”,	admirou-se	o	português.	“Deixe-me	lembrar-lhe	que	foi	a	Catherine	que	me	telefonou

há	coisa	de	uma	hora,	ainda	por	cima	numa	altura	muito	complicada	para	mim,	e	me	deixou	uma
mensagem	a	pedir-me	que	lhe	ligasse	com	grande	urgência.”

“Isso	é	porque	pensava	que	sua	eminência	sabia	alguma	coisa	sobre	este	assunto	e	poderia	ajudar	a
esclarecer-nos.	Mas	se	sua	eminência	não	sabe	nada	mais	vale	o	Tomás	vir	ter	comigo.”

“Ao	Palácio	das	Congregações?”
“Não,	não.	O	Palácio	das	Congregações	é	um	sítio	perigoso.	Há	pouco,	quando	eu	estava	no	quarto

andar	a	fazer	as	minhas	investigações,	entrou	no	edifício	um	tipo	qualquer,	dizem	que	era	um	extremista
islâmico,	e	os	carabinieri	vieram	atrás	com	blindados	e	tudo,	e...”

“Era	eu.”
“Como?”
“É	uma	longa	história	e	não	vale	a	pena	contá-la	agora.	Mas	foi	tudo	um	equívoco,	não	há	extremista

islâmico	nenhum,	o	Palácio	das	Congregações	é	perfeitamente	seguro.”
“Tem	a	certeza?”
“Absoluta”,	garantiu	ele	em	tom	peremptório.	“Conte	lá	o	que	descobriu.”
“Não	pode	ser	ao	telefone,	já	lhe	disse.	Venha	então	ter	comigo	ao	meu	gabinete	no	Palácio	das

Congregações	e	mostrar-lhe-ei	tudo.”
Tomás	respirou	fundo.	Em	poucos	segundos	repensou	toda	a	sua	situação,	o	pouco	que	conseguira

saber	ao	longo	da	investigação	e	o	escasso	tempo	que	faltava	para	se	esgotar	o	prazo	dado	pelo	grupo
associado	ao	Estado	Islâmico.

“Ouça,	Catherine,	passei	a	tarde	a	lutar	contra	nem	sei	bem	o	quê.	Estou	cansado	e,	para	ser	sincero,
tenho	uma	enorme	vontade	de	me	desligar	deste	caso.	Nem	imagina	como	estou	farto	disto	tudo!	Se	quer
que	vá	ter	consigo	ao	seu	gabinete,	tem	de	me	dar	alguma	coisa.	Caso	contrário	deito	a	toalha	ao	chão,
esqueço	esta	trapalhada	e	vou	hibernar	para	o	hotel.	Percebeu?	Portanto	desembuche!”

Catherine	fez	uma	curta	pausa	antes	de	responder.
“Está	bem,	mas	só	vou	levantar	a	ponta	do	véu”,	avisou.	“Ao	telefone	não	quero	falar	sobre	isto.	Não

é	prudente.”
“Que	exagero!”
“A	sério”,	disse	a	francesa.	“Trata-se	de	uma	matéria	muito	sensível	e	temos	de	ter	cuidado	com	a

forma	como	lidamos	com	ela.	Só	lhe	vou	dar	mesmo	um	cheirinho	para	lhe	abrir	o	apetite,	está	bem?"
“Seja”,	anuiu	Tomás.	“Então	diga	lá.”
A	chefe	da	COSEA	respirou	fundo	para	ganhar	balanço.
“A	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	não	existe.”
Ao	ouvir	estas	palavras	o	historiador	esboçou	uma	careta.	Que	quereria	ela	dizer	com	aquilo?
“A	conta	não	existe?”
“A	conta	existe,	Tomás”,	esclareceu	Catherine.	“O	que	não	existe	é	a	fundação.”
“O	quê?”
Nova	pausa	do	outro	lado	da	linha.	A	reação	do	português	era	compreensível.	Ela	própria	demorara	a

entender	a	questão,	tão	incrível	a	descoberta	lhe	parecera,	e	só	após	múltiplas	verificações	se	rendera	à



evidência.	Para	que	Tomás	compreendesse	verdadeiramente	o	significado	do	que	ela	apurara	teria	de	ser
ainda	mais	explícita.

“O	IOR	lida	com	instituições	fictícias.”
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A	entrada	do	Palácio	das	Congregações	estava	destruída.	A	porta	havia	desaparecido	e	parte	da
parede	de	mármore	travertino	fora	derrubada,	decerto	por	ação	dos	blindados	durante	a	caça	ao	homem
levada	a	cabo	nessa	tarde.	Dois	carabinieri	encarregados	da	segurança	ao	edifício	cruzaram-se	no
caminho	de	Tomás	quando	este	tentou	entrar.

“Tenho	uma	reunião	no	quarto	andar”,	justificou-se	o	historiador,	exibindo	o	cartão	que	lhe	havia	sido
passado	pela	Giudiziaria	quando	ainda	estava	nas	boas	graças	do	inspetor	Trodela.	“Sou	um	acadêmico
de	Lisboa	e...”

O	rosto	de	um	dos	carabinieri	abriu-se	numa	expressão	amável,	o	que	para	Tomás	era	uma	agradável
novidade	após	uma	tarde	inteira	a	fugir	àquela	gente	e	considerando	o	mau	cheiro	do	seu	casaco,	efeito
da	recente	passagem	pelo	túnel	do	Palácio	Apostólico.

“Professor	Noronha?”,	perguntou	o	italiano.	“Sim,	a	dottoressa	Rauch	avisou-nos	da	sua	chegada.”
Fez	um	gesto	convidativo.	“Per	favore,	pode	entrar.”

O	português	hesitou.	Quase	teve	medo	que	tanta	gentileza	fosse	um	truque	para	o	ludibriar,	mas
acabou	por	passar	pelos	dois	polícias	militares	e,	como	seria	de	esperar,	não	caiu	em	nenhuma
emboscada.	O	elevador	encontrava-se	no	rés	do	chão,	pelo	que	de	imediato	entrou	nele	e	carregou	no
botão	do	quarto	andar.

Quando	o	ascensor	chegou	ao	destino	deu	de	caras	com	Catherine	à	sua	espera	no	átrio;	pelo	visto
fora	alertada	para	a	sua	chegada	pelos	carabinieri.

“Já	me	estive	a	inteirar	da	sua	aventurazinha	desta	tarde”,	revelou	ela,	conduzindo-o	pelos	escritórios
da	Prefeitura	para	os	Assuntos	Econômicos	da	Santa	Sé,	onde	se	encontravam	os	gabinetes	da	COSEA.
“O	que	lhe	passou	pela	cabeça	para	pôr	toda	a	polícia	e	o	exército	italiano	a	persegui-lo?	Enlouqueceu?”

Tomás	bufou.
“Será	que	podemos	falar	de	outra	coisa?”,	respondeu,	demasiado	fatigado	para	se	meter	em

explicações.	“Tive	um	dia	muito	complicado	e	gostaria	que	agora	as	coisas	se	simplificassem	um
bocadinho,	se	não	for	pedir	de	mais.”

“Como	queira.”	Ao	abeirar-se	dele	fez	uma	careta	enjoada.	“Que	cheiro	é	esse?”
“Andei	outra	vez	pelos	esgotos”,	explicou	o	português.	“Não	me	arranja	alguma	coisa	limpa	para

vestir?”
“Acho	que	há	um	casaco	lá	dentro.”
Entraram	no	setor	entregue	à	COSEA	e	recolheram	ao	gabinete	que	fora	atribuído	à	chefe	da	equipe

de	auditores	para	o	seu	trabalho.	Como	acontecia	em	todo	o	mundo	nesse	dia,	a	televisão	do	gabinete
estava	ligada	em	permanência	aos	canais	de	notícias.	O	aparelho	sintonizava	um	canal	americano	que
enchera	a	parte	de	baixo	da	tela	com	um	vasto	oráculo	a	anunciar	Breaking	News	em	grandes	parangonas,
sinal	de	que	acontecera	mais	alguma	coisa.

“Isto	vai	de	mal	a	pior”,	observou	ela	com	um	gesto	de	impotência.	“Há	mais	novidades...”
Calaram-se	ambos	e	ficaram	atentos	às	notícias	de	última	hora.	A	tela	mostrava	imagens	noturnas	com

flashes	luminosos	rompendo	a	escuridão	e	oráculos	em	alfabeto	grego,	evidentemente	de	um	canal	da
Grécia.

“…	imagens	acabadas	de	difundir	pela	televisão	grega	mostram	trocas	de	tiros	na	fronteira	com	a



Turquia”,	anunciou	o	jornalista.	“A	televisão	grega	noticiou	que	o	exército	turco	disparou	esta	noite
contra	o	território	da	Grécia.	Ancara	devolveu	a	acusação,	responsabilizando	as	forças	gregas	por
provocações	e	insistindo	que	o	seu	exército	está	em	missão	humanitária	para	socorrer	a	Bósnia-
Herzegovina.	O	presidente	turco	fez	uma	comunicação	ao	país	a	pedir	à	Grécia	que	deixe	passar	o
exército	turco	na	sua	operação	de	imposição	de	paz	nos	Bálcãs.	Em	Meca,	o	grande	mufti	lançou	um
apelo	à	comunidade	dos	crentes	muçulmanos	para	que	apoie	a	Turquia	na	sua	guerra	pelo	caminho	de
Deus	e	em	defesa	do	Islã	contra	a	ameaça	que	paira	sobre	a	Bósnia	e	a	comunidade	islâmica	nos	Bálcãs.
A	Rússia	pôs	a	frota	do	mar	Negro	de	prevenção	e	avisou	que,	se	o	exército	turco	entrar	na	Grécia	e
ameaçar	a	Sérvia,	as	suas	forças	irão	em	socorro	de	Belgrado	e...”

A	tela	ficou	subitamente	negra	e	Catherine	virou-se	para	Tomás,	que	tinha	o	comando	do	televisor	na
mão.

“Então?	Desligou?”
“Desculpe,	mas	não	consigo	continuar	a	ver	as	notícias”,	explicou	o	historiador.	“Tudo	isto	está	me

fazendo	mal.	O	espetáculo	da	estupidez	humana	em	ação	é	degradante	e	confrangedor.”
“Mas	precisamos	saber	o	que	está	acontecendo,	Tomás.	A	situação	evolui	a	uma	velocidade

vertiginosa	e	não	podemos	nos	alhear	do	que	se	passa.”
Indiferente,	o	português	meteu-se	no	banheiro,	tirou	o	blazer	e	começou	a	se	lavar	para	expurgar	o

cheiro	de	esgoto.
“Do	que	precisamos	é	de	fazer	o	nosso	trabalho”,	retorquiu.	“Não	tem	aí	o	tal	casaco?”
Catherine	apareceu	à	porta	do	banheiro	com	uma	camisa	limpa	e	um	pullover	azul-marinho.
“Está	aqui.”
Ele	secou-se	e	vestiu	as	duas	peças.	Já	asseado,	regressou	ao	gabinete	e,	ao	sentar-se	à	secretária,

indicou	o	televisor	apagado	com	um	gesto	displicente.
“Não	vale	a	pena	preocuparmo-nos	com	o	que	não	depende	de	nós.	Além	disso	essas	notícias	só	nos

perturbam	e	desconcentram.	E	melhor	trabalharmos	com	a	televisão	desligada.”
A	francesa	acomodou-se	diante	dele.
“Talvez	tenha	razão”,	concordou.	“Então	quer	saber	o	que	descobri,	não	é	verdade?”
“Sim.	Confesso	que	o	que	me	contou	ao	telefone	me	deixou	muito	surpreendido.	O	que	é	isso	de	a

Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	não	existir?	É	possível	que	o	banco	do	Vaticano	trabalhe	com
instituições	fictícias?”

“Pelo	visto	não	só	é	possível	como	tem	estado	de	fato	a	acontecer”,	devolveu	Catherine.	“Comecei
por	ir	ao	Google	procurar	os	contatos	da	Fundação	Spellman.	Pensei	que	seria	fácil,	mas	não	encontrei
nada,	o	que	achei	muito	estranho.	Depois	de	fazer	várias	tentativas,	telefonei	a	um	auditor	que	trabalha
comigo	na	COSEA	e	que	tem	a	pasta	da	contabilidade	das	fundações	religiosas	ligadas	à	Santa	Sé.	Ele
não	conhecia	a	Fundação	Spellman	e	foi	falar	com	uma	pessoa	amiga	que	está	encarregada	das	ligações
da	Santa	Sé	a	fundações	e	instituições	católicas.	Acontece	que	ela	também	nunca	ouviu	falar	da	Fundação
Spellman	e	procurou	nos	registros	da	secretaria	da	Santa	Sé.	Não	estava	lá	nada.	Eu	própria	consultei
entretanto	os	registros	comerciais	e	depois	os	registros	administrativos	de	Itália	e	dos	Estados	Unidos	à
procura	da	simples	existência	jurídica	de	uma	instituição	com	esse	nome.	Verifiquei	por	fim	os	registros
da	União	Europeia	e	depois	os	registros	internacionais.”

Fez	um	gesto	de	impotência.	“Não	encontrei	nada	de	nada.”
“Ou	seja,	a	Fundação	Spellman	não	existe.”
“Não.”
O	português	fez	uma	careta	de	perplexidade.
“Como	é	isso	possível?”,	questionou,	embasbacado.	“Quando	se	abre	uma	conta	no	banco	do

Vaticano	não	se	é	obrigado	a	mostrar	documentos?”
“Claro	que	sim.”



“Então	como	é	que	uma	pessoa	entra	no	banco	do	Vaticano	e	abre	uma	conta	em	nome	da	Fundação
Spellman	sem	que	ninguém	verifique	se	a	fundação	existe?	Está	tudo	louco?”

Catherine	parecia	embaraçada.
“Pois,	não	é	normal.	E	o	pior	é	que	o	problema	é	mais	vasto	que	isso,	receio	bem.”
“Mais	vasto?	Que	quer	dizer?”
Atrapalhada,	a	chefe	da	COSEA	mudou	de	posição	na	cadeira	e	baixou-se	para	tirar	da	gaveta	uma

garrafa	estreita	e	amarela,	como	um	limão	gigante	de	vidro;	tratava-se	de	limoncello.	Despejou	o	célebre
licor	italiano	em	dois	pequenos	copos	e	ofereceu-lhe	um.

“Por	que	não	bebe	um	gole?	Ajuda	a	acalmar	nestes	momentos	de	maior	tensão.”
“Estou	calmo”,	devolveu	ele,	sem	perder	de	vista	o	que	ela	acabava	de	afirmar.	“O	que	quer	dizer

com	isso	de	o	problema	ser	mais	vasto?	Mais	vasto	como?”
A	francesa	meteu	o	copo	à	boca	e	bebericou	o	licor	devagar;	fê-lo	tão	lentamente	que	se	diria	que

tentava	adiar	a	resposta.	Por	fim,	pousando	o	copo	vazio	e	sem	mais	pretextos	para	adiar	a	resposta,
levantou	os	olhos	e	encarou-o	quase	a	medo,	como	se	receasse	a	reação	dele	ao	que	tinha	ainda	a
anunciar-lhe.

“O	IOR	está	cheio	de	contas	suspeitas	de	organizações	que	não	existem.”



LXIX

A	afirmação	deixou	Tomás	paralisado.	Ficou	a	olhar	longamente	para	Catherine,	tentando	assimilar	o
que	ela	acabara	de	lhe	revelar,	mas	achou	tudo	de	tal	modo	bizarro	que	nada	daquilo	lhe	pareceu	fazer	o
menor	sentido.

“O	que	quer	dizer	com	isso?”,	perguntou.	“Encontrou	outras	organizações	fictícias	com	conta	aberta
no	banco	do	Vaticano?	Que	organizações?”

A	auditora	consultou	as	suas	notas.
“Lembra-se	de	vermos	os	movimentos	da	conta	do	Fundo	Mamma	Roma	para	a	Luta	contra	a

Leucemia?	Deixe-me	recordar-lhe	que	se	tratava	de	muito	dinheiro.	Entraram	nessa	conta	transferências
avultadas	de	outras	contas	do	IOR,	como	a	de	Tumedei	Alina	Casalis	e	a	dos	Fundos	San	Martino,
incluindo	mais	de	quatrocentos	milhões	provenientes	da	conta	Fundos	Roma	Charity.”

“Sim.	E	então?”
“Pois,	e	tal	como	já	fizera	com	a	Fundação	Spellman,	procurei	por	toda	a	parte,	vasculhei	no	meio	de

documentos	e	registros	e	telefonei	para	vários	sítios	até	ser	forçada	a	render-me	à	evidência	e	concluir
que	o	Fundo	Mamma	Roma	para	a	Luta	contra	a	Leucemia	também	não	existe.	A	exemplo	da	Fundação
Spellman,	esse	fundo	não	tem	qualquer	existência	jurídica.	E	um	cliente-	-fantasma.”

O	português	olhava-a	atônito.
“Está	a	brincar!”
“O	próprio	Fundo	Roma	Charity,	organização	com	conta	aqui	no	IOR	e	que	fez	transferências	para	o

Fundo	Mamma	Roma	para	a	Luta	contra	a	Leucemia,	igualmente	não	existe.”	Saltou	uma	linha	nos	seus
apontamentos	e	passou	para	a	conta	seguinte.	“E	lembra-se	da	Fundação	Louis	Augustus	Jonas	de	Ajuda
às	Crianças	Pobres,	aquela	cuja	conta	estava	associada	a	Luigi	Bisignani,	o	grão-mestre	da	P4	ligado	ao
escândalo	Enimont?”

“Essa	fundação	também	não	existe?”
“Existe.”
“Ah,	estava	a	ver...”
“E	uma	fundação	destinada	a	obras	caritativas	com	a	sede	principal	em	Doleystowne,	na	Pensilvânia.

O	problema	é	que	liguei	para	lá	e	disseram-me	que	não	sabem	de	conta	nenhuma	no	IOR	nem	nunca	se
relacionaram	com	ninguém	chamado	Luigi	Bisignani.

Ficaram	até	muito	surpreendidos	por	tomarem	conhecimento	de	que	tinham	dinheiro	no	Vaticano	e
pediram	mais	pormenores.	Além	do	mais,	a	fundação	não	tem	a	expressão	Ajuda	às	Crianças	Pobres	no
nome.	Isso	já	foi	um	embelezamento	feito	pelo	IOR	para	insinuar	o	seu	caráter	de	beneficência.”

“Quer	dizer	que	o	banco	do	Vaticano,	não	contente	com	ter	contas	em	nome	de	organizações	que	não
existem,	aceitou	ainda	que	uma	personagem	como	o	Bisignani	do	escândalo	Enimont	usasse	o	nome	de
organizações	reais	para	abrir	contas	sem	que	essas	organizações	soubessem?”

“Pelo	visto.”
Tomás	abanou	a	cabeça.
“Isto	é	inacreditável!”
O	dedo	da	francesa	desceu	para	a	linha	imediatamente	a	seguir;	a	lista	parecia	interminável.
“Há	também	a	conta	da	Fundação	San	Serafino,	por	onde	passaram	muitos	milhões	com	destino	a	dois



bancos	suíços	e	a	um	luxemburguês”,	acrescentou.	“Procurei	por	toda	a	parte	registros	desta	instituição.
Nada.	Tal	como	as	outras,	não	existe.”

“Já	nada	me	surpreende.”
“Depois	pus-me	no	rastro	de	outra	conta	no	IOR	referida	no	dossiê	Dardozzi,	a	conta	dos	Fundos

Madonna	de	Lourdes,	presumivelmente	um	organismo	ligado	às	aparições	marianas.	Dei	voltas	e	voltas
em	busca	de	sinais	da	existência	jurídica	destes	fundos	e,	veja	só,	mais	uma	vez	não	encontr...”

“Chega!”,	cortou	o	historiador,	levantando	a	mão	para	a	travar.	“Chega!	Já	percebi	tudo.”
Catherine	pousou	o	bloco	de	notas.	O	retrato	geral	das	atividades	do	banco	do	Vaticano	começava	a

tornar-se	claro	e	a	imagem	que	emergia	não	era	bonita.
“Voltemos	à	minha	pergunta	inicial”,	propôs	Tomás.	“Como	é	possível	que	o	banco	do	Vaticano	abra

contas	em	nome	de	organizações	que	não	existem?	Como	é	possível	que	a	conta	dos	Fundos	Roma
Charity,	que	não	existem,	faça	transferências	para	a	conta	dos	Fundos	Mamma	Roma	para	a	Luta	contra	a
Leucemia,	que	também	não	existem?	Como	é	que	o	banco	do	Vaticano	aceita	sequer	a	abertura	dessas
contas?	Está	tudo	louco?”

Como	em	resposta,	Catherine	abriu	uma	gaveta	e	retirou	algo	do	seu	interior;	tratava-se	de	um
pequeno	caderno	que	pousou	no	centro	da	secretária.

“Isto	são	os	Estatutos	do	IOR”,	explicou,	folheando	o	caderno.	“As	regras	estabelecidas	pelo	papa
João	Paulo	II	preveem	que	os	clientes	do	IOR	sejam	residentes	do	Vaticano,	incluindo	funcionários
laicos,	ou	então	estruturas	eclesiásticas	ou	religiosas.”

“E	as	pessoas	que	não	pertencem	ao	Vaticano?”
A	atenção	da	auditoria	centrou-se	numa	das	cláusulas	referidas	no	caderno.
“Essa	situação	está	aqui	contemplada,	no	artigo	segundo	dos	Estatutos	do	IOR”,	indicou.	“Diz	esse

artigo:	‘O	objetivo	do	IOR	é	assegurar	a	conservação	e	a	boa	gestão	dos	bens	móveis	e	imóveis,	desde
que	se	destinem	a	financiar	obras	religiosas	e	caritativas.

Consequentemente,	o	IOR	aceita	bens	cujo	destino	parcial	ou	futuro	esteja	em	conformidade	com	o
ponto	anterior.	O	IOR	pode	aceitar	depósitos	de	bens	e	de	pessoas	que	pertençam	à	Santa	Sé	e	ao	Estado
do	Vaticano.’”

“Ou	seja,	só	pode	abrir	uma	conta	no	banco	do	Vaticano	quem	esteja	no	Vaticano!”
“Não	é	bem	assim”,	sublinhou.	“Este	fraseado	jurídico	é	habilidoso.	Parece	que	diz	uma	coisa	mas

admite	implicitamente	outra.	A	primeira	frase	abre	a	porta	a	que	uma	pessoa	que	viva	fora	do	Vaticano
tenha	aqui	uma	conta,	desde	que	financie	obras	religiosas	e	caritativas.	Percebe?”

“Sim,	e	então?”
“É	isso	que	explica	que	estas	pessoas	tenham	aberto	contas	de	instituições	com	nomes	como

Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	ou	Fundo	Mamma	Roma	para	a	Futa	contra	a	Leucemia.	Submetidos
a	um	olhar	superficial	e	menos	atento,	os	nomes	destas	instituições	fictícias	deixam	entender	que	elas
estão	ligadas	à	Igreja	e	a	atividades	caritativas.	Além	do	mais,	constata-se	que	uma	parte	do	dinheiro	que
passou	por	essas	contas,	na	verdade	uma	pequeníssima	parte,	se	destinou	efetivamente	a	instituições
caritativas	genuínas,	respeitando	assim	a	letra	da	cláusula	segunda	dos	Estatutos	do	IOR.”

“Foi	assim	que	os	titulares	dessas	contas	enganaram	o	banco	do	Vaticano?”
A	pergunta	pareceu	atrapalhar	Catherine.	A	chefe	da	COSEA	teve	por	momentos	dificuldade	em

suster-lhe	o	olhar.	Deu	até	a	impressão	de	debater	consigo	própria	o	que	deveria	ou	poderia	dizer	para
responder	à	questão.

“O	problema	não	é	bem	esse,	Tomás.	O	que	está	aqui	em	questão	não	é	exatamente	determinar	como
os	titulares	destas	contas	enganaram	o	IOR,	se	é	que	me	faço	entender.

Eles	não	o	podiam	ter	enganado	pois	a	abertura	de	contas	no	IOR,	seja	de	pessoas	seja	de
instituições,	requer	sempre	a	apresentação	de	registros	e	de	documentos	de	identificação.

Está	a	perceber	o	que	estou	a	tentar	explicar-lhe?”	Baixou	a	voz,	quase	com	medo	do	que	ia	dizer	a



seguir.	“Se	estas	contas	existem,	isso	só	foi	possível	com	o...	uh...	conhecimento	do	IOR.”
O	acadêmico	estreitou	as	pálpebras,	digerindo	o	que	a	francesa	acabava	de	lhe	explicar	e	procurando

ler	nas	entrelinhas	o	que	ela	não	dissera	mas	deixara	subentendido.
“Quando	afirma	que	o	banco	do	Vaticano	tinha	forçosamente	conhecimento	do	que	se	passava,	o	que

está	a	insinuar?”
Catherine	hesitou;	era	manifesto	que	queria	responder	mas	de	certo	modo	não	queria.
“O	que	estou	a	dizer	é	que	o	Vaticano	é...	é...	enfim,	como	poderei	exprimir	isto?	O	Vaticano	é...	é...”
“É	cúmplice?”
A	palavra	era	forte	e	deixou	a	francesa	de	pé	atrás.
“O	Tomás	o	disse,	não	fui	eu.”
A	forma	como	ela	tentava	distanciar-se	sem	nada	desmentir	mostrava	que	a	palavra	era	ajustada.
“Mas	cúmplice	de	quê	verdadeiramente?”
A	chefe	da	COSEA	fez	um	gesto	a	indicar	os	nomes	das	contas	anormais	que	alinhavara	no	seu	bloco

de	notas.
“Bem...	é	inegável	que	houve	colaboração	ativa	do	IOR	na	criação	destas	contas	em	nome	de

organizações	fictícias	ou,	nos	casos	em	que	as	organizações	são	verdadeiras,	sem	a	sua	autorização	ou
sequer	conhecimento.	Estas	contas	não	podiam	existir	sem	que	o	IOR	soubesse.”

“Ou	seja,	uma	situação	destas	só	é	possível	com	a	cumplicidade	ativa	e	consciente	do	banco	do
Vaticano.”

“A	conclusão	é	sua.”
“Mas	qual	a	vantagem	de	permitir	uma	coisa	dessas?”
A	chefe	da	COSEA	hesitou.
“Não	me	diga	que,	após	tomar	conhecimento	disto	tudo,	ainda	não	percebeu	o	que	está	aqui	em

causa?”
Disse-o	quase	em	tom	de	desafio,	como	se	lhe	pedisse	que	fosse	ele,	ele	e	não	ela,	a	materializar	em

palavras	o	verdadeiro	significado	daquelas	descobertas.	Ao	contrário	de	Catherine,	Tomás	não	era
versado	em	matéria	financeira,	mas	também	não	se	considerava	inteiramente	ignorante	ou	sequer	parvo.
Além	disso,	conhecia	bem	de	mais	a	história	do	Vaticano	para	ter	ilusões.	Acreditava	ou	queria	acreditar,
no	entanto,	que	muita	coisa	havia	mudado	desde	os	tempos	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano,	que	de
resto	conhecia	bem,	pelo	que	tinha	dificuldade	em	entender	estas	descobertas.	Passara	os	últimos	minutos
a	adiar	a	conclusão	que	se	impunha,	procurando	algo	que	explicasse	tudo	de	forma	inocente,	pois	no	fim
de	contas	estava	a	falar	no	banco	da	Santa	Sé	e	a	sua	idoneidade	não	podia	ser	posta	em	causa	com
leviandade.	Porém,	a	realidade	impunha-se.

“O	Vaticano	lava	dinheiro	sujo.”



LXX

O	próprio	Tomás,	depois	de	enunciar	a	conclusão	que	se	tornara	evidente,	foi	assaltado	por	um
inexplicável	sentimento	de	culpa.	Não	sendo	pessoa	que	acreditasse	em	religião,	teve	a	impressão
bizarra	de	que	havia	pecado.	Seria	um	resquício	da	sua	educação	católica?	Ou	tratar-se-ia	de	um
sentimento	de	culpa	em	relação	à	mãe,	uma	crente	devota?

Na	verdade,	o	que	diria	dona	Graça	se	soubesse	que	o	seu	rapaz	havia	descoberto	que	o	Vaticano
andava	envolvido	em	atividades	criminosas	como	lavagem	de	dinheiro?

Acreditaria	no	filho	ou	na	Igreja	Católica?
“A	expressão	é	chocante”,	murmurou	Catherine,	ela	própria	abalada	por	estas	descobertas,	tanto	mais

que,	além	de	católica,	era	assalariada	da	Santa	Sé.	“Porém,	há	que	reconhecer	que	infelizmente	é
verdadeira.	Temos	de	nos	render	à	evidência.	O	IOR	anda	envolvido	em	lavagem	de	dinheiro	e	em
branqueamento	de	capitais.	Não	há	outra	explicação	para	tudo	o	que	estamos	a	encontrar.”

Tomás	pegou	no	bloco	de	notas	da	francesa	e	consultou	a	lista	de	organizações	fictícias	com	conta
aberta	no	Istituto	per	le	Opere	di	Religione.

“Mas	o	Vaticano	anda	a	lavar	o	dinheiro	de	quem?”,	questionou.	“O	da	Igreja?”
“Claro	que	não.”
“Então	o	dinheiro	de	quem?”
Para	uma	consultora	a	resposta	era	fácil	de	dar,	mas	para	a	católica	que	havia	nela	revelava-se	mais

difícil.
“O	de	pessoas	menos...	enfim,	recomendáveis.”
“Menos	recomendáveis	a	que	ponto?”
“Pouco	recomendáveis.”
Tomás	soergueu	o	sobrolho.	Desconfiava	cada	vez	mais	que	as	velhas	práticas	dos	tempos	do

escândalo	do	Banco	Ambrosiano	não	eram	afinal	assim	tão	velhas.
“De	criminosos,	quer	dizer.”
Ela	corou,	atrapalhada	com	a	forma	direta	como	ele	se	expressava,	como	se	não	houvesse	palavras

proibidas.
“Quer	dizer...	não	poria	as	coisas	assim.”
“E	por	que	escolheriam	os	criminosos	o	banco	do	Vaticano?	Tratando-se	de	uma	instituição	da	Igreja,

e	consequentemente	com	responsabilidades	éticas	e	morais	acrescidas,	não	correriam	esses	tipos	mais
riscos	de	ser	denunciados	e	expostos?	No	fim	de	contas,	os	tempos	de	monsenhor	Marcinkus	à	frente	do
banco	do	Vaticano	já	lá	vão	e	muita	coisa	mudou	entretanto,	não?”

Catherine	engoliu	em	seco.
“Sabe,	Tomás,	o	IOR	tem	enormes	vantagens	para	quem	quiser	conduzir	este	tipo	de	operações

financeiras.”
“Como	por	exemplo?”
“Olhe,	para	começar,	a	credibilidade.	Quem	não	acredita	numa	instituição	com	conta	no	IOR?	Toda	a

gente	em	todo	o	mundo,	mesmo	que	não	sejam	pessoas	católicas	ou	sequer	cristãs,	considera	que	a	Igreja
é	uma	instituição	fiável	e	de	bem.	Se	ela	dá	o	seu	aval	a	uma	organização,	permitindo	que	esta	tenha
conta	no	IOR,	é	porque	essa	organização	é	confiável.	Como	deve	calcular,	isso	constitui	um	capital



valioso,	capaz	de	atrair	ao	IOR	muitos	clientes	endinheirados	que	se	querem	associar	ao	prestígio	do
Vaticano.	E	pode	infelizmente	acontecer	que	alguns	desses	clientes	não	sejam	afinal	assim	tão
recomendáveis.”

“Tudo	isso	é	verdade	deste	os	tempos	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano”,	observou	Tomás.	“Mas	a
própria	Catherine	o	disse,	muita	coisa	mudou	entretanto.	Contudo,	isso	por	si	só,	além	de	evidentemente
ser	relevante,	não	pode	explicar	o	que	estamos	a	descobrir.

Repare,	estas	operações	requerem	como	vimos	a	cumplicidade	ativa	do	banco	do	Vaticano.
Ninguém	acredita	que	o	banco	não	tenha	reparado	que	está	sendo	usado	para	lavagem	de	dinheiro	e

que	anda	lidando	com	bandidos,	como	é	evidente.	Quando	se	transferem	milhões	e	milhões	uma	coisa
dessas	nota-se	e	o	banco	é	obrigado	a	fazer	perguntas	e	a	informar	as	autoridades	fiscalizadoras.	Nada
disso	pelo	visto	foi	feito,	o	que	não	pode	ser	por	acaso.	Se	não	fizeram	não	foi	porque	não	soubessem,
mas	porque	não	quiseram.”

“Não	há	maneira	de	o	desmentir.	Tudo	isto	prova	que	a	Santa	Sé	está	metida	na	lama	até	ao	pescoço.”
“E	para	quê?”,	quis	saber	o	historiador.	“Por	que	razão	aceitou	o	Vaticano	lidar	com	dinheiro	sujo?”
“Por	causa	das	comissões,	claro.”
“Está	a	dizer	que	o	Vaticano	mantém	a	prática	de	ficar	com	parte	do	dinheiro	ilegal	que	ajuda	a

branquear?”
O	rosto	da	chefe	da	COSEA	contraiu-se	num	esgar	horrorizado	e,	apesar	de	estarem	sós	no	gabinete,

ela	olhou	em	redor	como	se	se	quisesse	certificar	de	que	ninguém	o	escutara.	Aquela	matéria	não	era	das
que	se	pudessem	abordar	com	ligeireza	em	parte	nenhuma,	e	muito	menos	dentro	das	muralhas	do
Vaticano.

“Chiu,	Tomás!”,	implorou	Catherine	quase	num	sussurro.	“Por	favor,	não	diga	as	coisas	dessa
maneira	em	voz	alta!”

O	português	esboçou	um	ar	inocente.
“Disse	alguma	mentira?”
“Não	se	faça	pateta”,	repreendeu-o	ela,	incomodada	com	o	assunto.	“Meter	o	nome	do	Vaticano	na

mesma	frase	que	as	palavras	dinheiro	ilegal	e	branqueamento	e	dizer	tudo	isso	em	voz	alta	é...	enfim,
podem	ouvir.”

“Mas	disse	alguma	mentira?”
A	auditora	francesa	respirou	fundo;	aquele	homem	pelo	visto	não	tinha	conserto.
Se	Deus	existisse,	como	ela	acreditava	que	existia,	o	destino	dele	era	bem	capaz	de	ser	o	Inferno.	Por

ora,	o	melhor	seria	evitar	temas	sensíveis.
“Bem,	adiante.	O	que	quer	saber	exatamente?”
“Quero	que	me	responda	à	pergunta	que	lhe	fiz	há	instantes”,	disse	Tomás,	retomando	o	fio	à	meada.

“Explicou-me	que	os	criminosos	são	atraídos	ao	banco	do	Vaticano	pela	credibilidade	que	ele	lhes
confere	e	que...”

“Eu	não	falei	em	criminosos.”
“Utilizou	uma	expressão	mais	suave	para	se	referir	a	criminosos,	mas	não	vamos	discutir

minudências”,	argumentou	ele.	“O	fato	é	que,	tratando-se	supostamente	de	uma	instituição	de	bem,	o
banco	do	Vaticano	constituirá,	assim	à	primeira	vista,	um	lugar	um	pouco	arriscado	para	se	fazer	lavagem
de	dinheiro.	Um	esquema	desses	é	facilmente	notado	dentro	de	um	banco,	sobretudo	porque	envolve
contas	com	nomes	esquisitos,	transferências	estranhas	e	depósitos	avultadíssimos	em	notas.	Mesmo	assim
a	malandragem	pelo	visto	não	hesitou	em	escolher	o	banco	do	Vaticano	para	as	suas	atividades
criminosas.	Como	se	explica	isso?”

Catherine	indicou	o	caderno	que	consultara	momentos	antes.
“Pelo	estatuto	do	IOR.”
“O	estatuto	não	mudou?”,	questionou	Tomás.	“O	banco	do	Vaticano	não	é	agora	um	banco	como	os



outros?”
“Não	propriamente.	Repare,	estamos	a	falar	de	um	banco	que	não	tem	agências,	não	concede	crédito

nem	emite	cheques.”
“Não	é	bem	assim”,	contrapôs	ele.	“Para	já,	tem	uma	agência,	a	sede	situada	junto	à	Torre	Nicolau	V,

mesmo	ao	lado	do	Palácio	Apostólico.	Sendo	certo	que	não	emite	cheques,	o	banco	do	Vaticano	concede
cartões	de	crédito,	o	que	constitui	uma	versão	moderna	dos	cheques.	E	se	concede	cartões	de	crédito
necessariamente	concede	crédito.	E	por	isso	que	esses	cartões	se	chamam	cartões	de	crédito,	não	é
verdade?	São	para	conceder	crédito.”

A	chefe	da	COSEA	pestanejou,	embaraçada	por	ver	o	seu	argumento,	repetido	vezes	sem	conta	dentro
do	Vaticano,	ser	tão	sumariamente	desmontado	por	um	leigo.

“Pois...	uh...	está	bem.”
“E	insisto	na	minha	pergunta”,	repetiu	o	historiador.	Dir-se-ia	um	cão	que	se	recusava	a	largar	o	osso.

“Como	se	explica	que	os	criminosos	escolham	o	banco	do	Vaticano	para	fazer	lavagem	de	dinheiro?	Não
me	diga	que	é	porque	o	banco	do	Vaticano	é	apenas	constituído	por	trafulhas	dispostos	a	ser	cúmplices
nessas	vigarices...”

“Ai,	lá	está	o	Tomás	com	as	grandes	palavras!”,	protestou	a	francesa,	constrangida.
“Criminosos,	trafulhas,	vigarices...	mon	Dieu,	que	palavreado!	Quem	o	ouvir	até	pode	pensar	que	o

IOR	só	é	formado	por...	por...”
“Trapaceiros?”
Ela	ergueu	momentaneamente	os	olhos,	como	se	em	silêncio	pedisse	perdão	ao	Altíssimo;	o	pudor	de

católica	impedia-a	de	se	expressar	com	a	mesma	veemência	e	frontalidade	sobre	as	atividades
financeiras	da	Santa	Sé.

“Bem,	não	vou	negar	que	o	comportamento	de	algumas	pessoas	dentro	do	IOR	contribuiu	para	que	a
instituição	ficasse	numa	situação	delicada”,	reconheceu.

“Personalidades	como	os	monsenhores	Marcinkus	e	De	Bonis,	entre	outros,	desempenharam	sem
dúvida	um	papel	importante	na	instrumentalização	do	IOR	para	atividades	de	natureza	problemática	com
dinheiro	de	gente	que	em	bom	rigor	não	se	pode	considerar	acima	de	qualquer	suspeita.”

Tomás	esboçou	um	sorriso	malicioso.
“Tiro-lhe	o	chapéu	à	capacidade	de	falar	em	bandidos,	dinheiro	sujo	e	ladroagem	apenas	com	recurso

a	linguagem	fina”,	observou,	cáustico.	“Mas	não	vai	tentar	convencer-me	de	que	todas	estas	trafulhices	se
devem	apenas	ao	fato	de	o	banco	do	Vaticano	ser	dirigido	por	gangsteres.	Alguém	pôs	esses	vigaristas
nessas	funções,	manteve-os	lá	e	permitiu	os	seus	comportamentos,	se	é	que	não	os	encorajou.	Repare	que
estes	problemas	estão	a	tornar-se	recorrentes.	Antes	era	Marcinkus,	depois	Marcinkus	saiu	e	passou	a	ser
De	Bonis...	enfim,	há	sempre	alguém	disponível	para	fazer	o	trabalho	sujo.	Isso	sugere	um	problema
sistêmico	que	vai	para	além	deste	ou	daquele	aldrabão.”

Catherine	olhou-o,	exasperada.	Cada	uma	daquelas	palavras	cruéis	cravava	uma	facada	dolorosa	na
católica	que	havia	nela,	especialmente	porque	não	tinha	maneira	de	as	contestar.	A	verdade	era
indesmentível.

“Admito	que	o	principal	problema	não	esteja	necessariamente	nas	personalidades	que	ao	longo	do
tempo	dirigiram	o	IOR,	mas	nas	regras	da	instituição.”

“Regras?”,	estranhou	o	historiador.	“O	que	quer	dizer	com	isso?	Já	não	estamos	nos	tempos	do	Banco
Ambrosiano!	O	banco	do	Vaticano	agora	não	é	regido	pelas	mesmas	regras	a	que	obedece	a	banca
internacional?”

A	chefe	da	COSEA	engoliu	de	novo	em	seco,	sem	saber	como	responder	à	pergunta.
Talvez	o	melhor	fosse	ser	curta	e	direta.
“Não.”



LXXI

Que	a	Cidade	do	Vaticano	era	um	estado	muito	singular,	saltava	à	vista.	Não	havia	no	planeta	nada
igual.	No	entanto,	parecia	elementar	que	os	escândalos	do	passado	tinham	demonstrado	que	em	certas
coisas	a	Santa	Sé	não	podia	ser	diferente	dos	outros	países,	e	uma	delas	era	justamente	a	atividade
bancária.	Daí	a	estupefação	de	Tomás.

“O	que	quer	dizer?	O	banco	do	Vaticano	é	regido	por	regras	diferentes	da	restante	banca?	Como?”
A	questão	era	essencial	e	forçou	Catherine	a	concentrar-se	antes	de	responder.
“O	IOR	mantém	algumas	regras	específicas	que	o	distinguem	dos	outros	bancos”,	esclareceu.	“Por

exemplo,	a	garantia	de	confidencialidade	e	anonimato.	Os	clientes	do	IOR	sabem	que	podem	contar	com
a	discrição	do	Vaticano.”

“Tanto	quanto	sei,	a	garantia	de	confidencialidade	não	impede	que	se	fiscalizem	contas	e
movimentações	suspeitas	de	dinheiro...”	“Pois,	mas	o	problema	não	se	limita	às	regras	específicas	do
IOR.	Não	se	esqueça	de	que	o	Vaticano	goza	também	de	um	estatuto	especial.”

“Está	se	referindo	ao	Tratado	de	Latrão,	que	concede	soberania	à	Cidade	do	Vaticano?”
“Exato.”
“Mas	o	que	tem	uma	coisa	a	ver	com	outra?	A	soberania	do	Vaticano	é	igual	à	soberania	dos	outros

países.	Portugal	e	França,	por	exemplo,	são	países	soberanos	e	isso	não	permite	aos	seus	bancos
escaparem	à	fiscalização.	As	bancas	portuguesa	e	francesa	têm	o	dever	de	informar	as	autoridades	de
movimentos	suspeitos	que	configurem	crimes	de	lavagem	de	dinheiro.	Está	a	insinuar	que	o	banco	do
Vaticano	não	tem	obrigações	semelhantes?”

Sendo	certo	que	algumas	pessoas	empalidecem	quando	ficam	embaraçadas,	no	caso	de	Catherine	o
nível	de	embaraço	media-se	antes	pela	intensidade	do	rubor	nas	faces.

“Quer	dizer...	enfim,	os	estados	normais	dispõem	de	bancos	centrais	e	de	tribunais	que	regulam	e
julgam	quaisquer	irregularidades	ocorridas	nas	suas	bancas.	No	caso	do	Vaticano	não	é	bem	assim.
Lembre-se	que	a	Santa	Sé	não	tem	nenhum	banco	central	nem	tribunais	especializados	em	crimes	desta
natureza.”

“Então	como	é	feita	a	regulação	e	a	justiça?”
“É	esse	o	problema”,	reconheceu	ela.	“Cabe	à	Santa	Sé	exercer	essas	duas	funções.”
Tomás	arqueou	as	sobrancelhas.
“Como?”,	admirou-se.	“O	Vaticano	só	tem	um	banco,	justamente	o	seu.	Se	não	tem	regulador	nem

tribunais	independentes,	isso	significa	que	a	Santa	Sé	se	julga	a	si	mesma.
Ou	seja,	é	juíza	em	causa	própria.”
A	chefe	da	COSEA	baixou	a	cabeça,	comprometida;	sabia	que	aquilo	não	fazia	o	menor	sentido

segundo	as	mais	elementares	regras	de	gestão	ou	de	fiscalização	bancária,	para	não	falar	no	normal
funcionamento	de	um	estado	de	direito.

“Pois...”
“Então	o	que	acontece	quando,	por	exemplo,	a	justiça	italiana	descobre	que	o	banco	do	Vaticano	anda

envolvido	em	atividades	criminosas?”
“Esse	é	um	dos	problemas	que	derivam	da	soberania	do	Vaticano	estabelecida	pelo	Tratado	de

Latrão”,	indicou	ela.	“Veja	se	compreende	bem	o	estatuto	do	IOR	e	a	forma	como	a	instituição	opera.



Para	efeitos	práticos,	o	IOR	é	um	banco	que	funciona	dentro	do	Vaticano,	uma	entidade	jurídica	e
administrativa	própria	que	escapa	ao	controlo	das	autoridades	dos	restantes	países,	incluindo	Itália.	A
justiça	italiana,	ou	de	qualquer	outro	país,	não	tem	nenhum	poder	aqui	dentro.	Os	juízes	italianos	não
podem	interrogar	os	habitantes	do	Vaticano,	não	podem	ordenar	buscas	no	IOR	ou	em	qualquer	edifício
dentro	da	Cidade	do	Vaticano,	não	podem	pôr	sob	escuta	os	telefones	de	qualquer	suspeito	que	viva	no
Vaticano,	não	podem	sequer	julgar	ou	prender	nenhum	habitante	do	Vaticano	mesmo	que	tenha	cometido
crimes	à	vista	de	toda	a	gente.	O	Vaticano	é	um	estado	soberano	e	não	se	sujeita	à	justiça	alheia,
conforme	estabelecido	no	artigo	décimo	primeiro	do	Tratado	de	Latrão.”

“Isso	já	eu	sei”,	devolveu	Tomás.	“Foi	por	causa	do	Tratado	de	Latrão	que	o	antigo	presidente	do
banco	do	Vaticano	que	esteve	envolvido	nas	trafulhices	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano,	monsenhor
Marcinkus,	não	foi	detido.”

“Não	exageremos”,	devolveu	ela,	incomodada	com	o	exemplo.	“Admito	que	monsenhor	Marcinkus
tivesse	comportamentos	questionáveis,	mas	quem	o	ouvir	até	pode	pensar	que	ele	era	um	criminoso...”

“E	era.”
Catherine	revirou	os	olhos,	mas	não	insistiu.
“Como	queira”,	retorquiu.	“E	para	responder	à	sua	pergunta,	sim,	foi	por	isso	que	ele	não	foi	detido.”
Tomás	massajou	o	queixo;	tudo	aquilo	de	fato	mantinha	o	IOR	na	posição	especial	em	que	se

encontrava	desde	os	tempos	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano.	Seria	possível	que	nada	tivesse	mesmo
mudado	desde	essa	altura?

“Mas	o	Vaticano	não	assinou	o	Protocolo	de	Estrasburgo,	que	regula	a	assistência	em	matéria	penal?”
“Não.”
“Está	a	brincar!”
“Estou	a	falar	a	sério,	Tomás.	Mas,	atenção,	é	importante	referir	que	o	IOR	aderiu	aos	princípios	do

GAFI,	o	Grupo	de	Ação	da	Finança	Internacional	para	lidar	com	a	criminalidade	ligada	à	reciclagem	de
dinheiro	de	origem	suspeita.”

“Ah,	bom!”,	aprovou	o	historiador.	“Isso	já	mostra	seriedade.	Prova	que	foram	de	fato	feitas	algumas
mudanças	desde	os	tempos	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano.”

Mudou	de	posição	no	assento.	“E	como	é	que	as	coisas	funcionam?	O	GAFI	manda	cá	alguém	para
fiscalizar	as	atividades	do	banco	do	Vaticano?”

Como	uma	criança	apanhada	com	a	mão	na	caixa	dos	chocolates,	a	chefe	da	COSEA	esboçou	um
sorriso	tênue.

“Bem...	quer	dizer...	uh...	não.”
“Não?”
“Não.”
Tomás	sacudiu	a	cabeça,	como	se	tivesse	neurônios	soltos	no	cérebro	e	tentasse	encaixá-los	para

compreender	o	que	parecia	escapar-lhe	naquela	história.
“Então	quais	são	os	efeitos	práticos	dessa	adesão?”
A	francesa	devolveu-lhe	um	olhar	embaraçado;	o	seu	interlocutor	tinha	realmente	o	dom	de	ir	direito

ao	âmago	dos	problemas.
“Nenhuns,	receio	bem”,	acabou	por	confessar	em	voz	baixa,	quase	como	se	tivesse	esperança	de	que

ele	não	a	ouvisse.	“A	verdade	é	que...	enfim,	a	adesão	não	põe	o	IOR	sob	a	alçada	de	ninguém.”
“Não	põe	o...?	Se	aderiu	ao	GAFI,	o	banco	do	Vaticano	está	sob	a	alçada	do	GAFI!”
“Não	me	ouviu	com	atenção”,	sublinhou	ela.	“Eu	não	disse	que	o	IOR	aderiu	ao	GAFI.
Não	aderiu.	O	IOR	aderiu	aos	princípios	do	GAFI,	o	que	é	bem	diferente.	O	IOR	não	pertence	ao

GAFI.”
Sentindo-se	ludibriado,	o	português	irritou-se.
“Isso	é	uma	safadeza	indigna	de	gente	séria	e	de	uma	instituição	de	bem!”,	protestou.	“Então	o	banco



do	Vaticano	finge	que	adere	mas	não	adere	nada?	O	que	vem	a	ser	isto?	A	Santa	Sé	tem	instituições	que
se	escondem	atrás	de	jogos	de	palavras	para	fingirem	que	fizeram	coisas	eticamente	corretas	que	afinal
não	fizeram?	É	isto	a	moral	cristã?	Quem	quer	o	Vaticano	enganar?	Será	que	não	aprendeu	nada	com	os
erros	do	passado?”

Catherine	encolheu-se,	sem	saber	o	que	dizer;	por	mais	que	se	esforçasse	por	defender	as	práticas
bancárias	e	financeiras	da	Santa	Sé,	faltavam-lhe	argumentos.

“Enfim...”
“Bem,	já	percebi	que	o	banco	do	Vaticano	ainda	não	aderiu	a	nenhuma	convenção	internacional	para

lidar	com	a	lavagem	de	dinheiro	sujo,	o	que	acho	extraordinário.	pelo	visto	prefere	confiar	nas	relações
bilaterais.	Quais	são	afinal	os	países	com	os	quais	o	Vaticano	assinou	convenções	de	assistência
jurídica?”

A	consultora	engoliu	em	seco.
“Uh...	nenhuns.”
Tomás	encarou-a	de	olhos	arregalados.
“O	quê?!”,	exclamou,	siderado.	“Mas	todos	os	países	têm	convenções	bilaterais	para	regular	estes

assuntos!”
Ela	já	transpirava.
“É	verdade,	mas	o	Vaticano...	enfim,	é	o	único	estado	da	Europa	que	jamais	assinou	uma	convenção

desse	tipo.”
O	acadêmico	português	abanou	a	cabeça,	exasperado.	A	Santa	Sé	parecia-lhe	um	caso	perdido	de

opacidade	e	uma	coisa	dessas	só	tinha	uma	explicação:	o	Vaticano	queria	com	certeza	ocultar	toneladas
de	lama	que	conspurcavam	as	suas	atividades	financeiras.

O	olhar	agastado	de	Tomás	acabou	por	recair	sobre	o	caderno	com	os	estatutos	do	IOR.
“Esclareça-me	uma	coisa”,	pediu.	“Sei	que	existe	uma	lista	elaborada	pelas	Nações	Unidas,	através

do	Congresso	para	os	Assuntos	Econômicos	e	Sociais,	que	estabelece	o	ranking	dos	países	consoante	as
suas	práticas	de	luta	contra	a	lavagem	de	dinheiro.	Qual	é	a	posição	do	Vaticano	nesse	ranking?”

“Está	no	top	dez.”
O	historiador	esboçou	um	trejeito	apreciativo.
“A	sério?”,	admirou-se.	“Nada	mau.	Tendo	em	conta	o	historial	do	Vaticano	e	tudo	o	que	me	contou,

além	do	que	descobrimos,	eu	diria	que	é	um	lugar	extraordinário	no	ranking.	Vendo	bem,	as	coisas	afinal
já	não	são	tão	más	como	isso.	pelo	visto	a	Santa	Sé	aprendeu	mesmo	alguma	coisa	com	o	escândalo	do
Banco	Ambrosiano	e	as	manigâncias	de	Marcinkus	e	seus	comparsas.”	A	chefe	da	COSEA	recostou-se	na
cadeira	e	olhou-o	com	uma	expressão	difícil	de	ler.	Em	bom	rigor	não	o	estava	a	olhar,	mas	a	ponderar	se
deveria	clarificar	a	sua	resposta.	Quase	decidiu	não	o	fazer.	A	sua	exigência	de	verdade,	porém,	acabou
por	levar	a	melhor.

“O	Vaticano	está	no	top	dez,	sim,	mas	no	ranking	dos	melhores	lugares	do	mundo	para	lavar	dinheiro
sujo.”



LXXII

Conhecendo	Tomás,	não	era	difícil	prever	a	pergunta	que	se	seguiria	à	revelação	de	que	o	Vaticano
continuava	a	ser	um	dos	melhores	lugares	do	planeta	para	branquear	dinheiro	ilegal.	Ao	cabo	de	alguns
segundos	a	fitar	a	interlocutora	para	ter	a	certeza	que	ela	não	estava	a	brincar,	Tomás	empertigou-se.

“Como	se	explica	que	nada	tenha	mudado	desde	os	tempos	desse	bandidos	do	Marcinkus?”,	quis	ele
saber.	“Será	que	ninguém	aprende	com	coisa	nenhuma?”

“Vá	lá,	não	diga	isso”,	retorquiu	Catherine,	agastada	pelo	desprezo	com	que	o	português	se	referia	ao
antigo	presidente	do	IOR.	“Não	chame	bandidos	a	monsenhor	Marcinkus.”

“Por	que	não?	Ele	era	um	bandido.”
“Não	é	bem	assim.	Monsenhor	Marcinkus	não	passava	na	verdade	de	um	prelado	que	pouco	sabia

sobre	as	coisas	da	alta	finança	e	que	no	escândalo	do	Banco	Ambrosiano	foi	enganado	por	uns	burlões.”
Tomás	esboçou	uma	expressão	de	espanto.
“Quem	é	que	lhe	disse	isso?”
Ela	fez	um	gesto	a	indicar	a	janela	e	a	Praça	de	São	Pedro	situada	para	lá	dela.
“Toda	a	gente	o	sabe	aqui	no	Vaticano.	Os	banqueiros	italianos	aproveitaram-se	da	bondade	e	da

ignorância	do	presidente	do	IOR	para	abusar	da	sua	boa-fé.	Foi	o	que	aconteceu.”
Apesar	dos	difíceis	acontecimentos	do	dia,	Tomás	não	conseguiu	reprimir	uma	gargalhada.
“Bondade?	Ignorância?	Boa-fé?	É	assim	que	explicam	aqui	no	Vaticano	o	escândalo	do	Banco

Ambrosiano?”
“Qual	é	a	sua	dúvida?”,	admirou-se	a	francesa.	“Os	banqueiros	abusaram	da	boa-fé	de	monsenhor,

toda	a	gente	sabe!	Não	vê	que	os	prelados	não	percebem	nada	de	alta	finança	e	são	facilmente
manipuláveis?	Monsenhor	Marcinkus	apenas	tentou	ajudar	os...”

“Não	diga	disparates!”,	cortou	ele,	impacientando-se.	“Isso	não	passa	de	conversa	fiada	para
branquear	os	crimes	cometidos	pelo	banco	do	Vaticano.”

“Crimes?	Vá	lá,	não	exagere.”
“Sim,	crimes”,	insistiu	Tomás	em	tom	quase	provocatório.	“O	que	ele	e	os	capangas	cometeram

foram	crimes	e	têm	de	ser	chamados	pelo	nome.	E	o	pior	é	que	nada	mudou.”
“Não	diga	isso.	Muita	coisa	mudou	desde	esses	tempos.”	“Como	por	exemplo?”
Catherine	foi	apanhada	de	surpresa	pela	pergunta.
“Quer	dizer...	uh...”,	gaguejou.	“Há	coisas	que...	enfim,	são	imensamente	diferentes.”
“Como	por	exemplo?”
Catherine	não	soube	o	que	responder.
“É	difícil	especificar...”,	acabou	por	reconhecer.	“Olhe,	vou	confessar-lhe	uma	coisa.
Conheço	pouco	do	que	se	passou	na	altura	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano.	Bem	vê,	não	estava

cá	nesse	tempo,	pois	isso	aconteceu	há	muitos	anos	e	eu	na	altura	ainda	era	uma	criança.	Tudo	o	que	sei
foi	o	que	me	contaram	aqui	na	Santa	Sé.	Mas	se	o	que	me	relataram	não	é	verdade,	então	qual	é	a
verdade?”	Se	havia	matéria	na	qual	o	português	se	sentia	à	vontade	era	aquela.

“Não	sabe	o	que	aconteceu?”,	perguntou	em	tom	retórico.	“O	escândalo	do	Banco	Ambrosiano	é
matéria	de	história,	minha	cara,	e	história	é	comigo.	Conheço	o	caso	de	uma	ponta	à	outra	e	é	por	isso
que	muito	me	admira	ainda	ver	por	aqui	algumas	das	práticas	desse	tempo.	Pensava	que	as	coisas	tinham



mudado,	mas	constato	que	afinal	ninguém	aprendeu	com	os	erros.”
“Então	o	que	aconteceu	exatamente?”
Ele	hesitou.
“Quer	mesmo	que	lhe	conte?”
“Imploro-lhe.	É	que	aqui	no	Vaticano	andam	a	apresentar-me	uma	versão	totalmente

desculpabilizadora	para	o	IOR	e	quando	o	oiço	falar	percebo	que	há	coisas	que	não	me	revelaram.	Como
certos	elementos	que	estamos	a	descobrir	parecem	vir	desse	tempo,	começo	a	convencer-me	de	que
preciso	de	saber	exatamente	o	que	aconteceu	porque	o	passado	pode	revelar-se	pertinente	para	o
presente.”

Tomás	ganhou	balanço	para	reconstituir	os	eventos	ocorridos	poucas	décadas	antes.
“As	origens	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano	recuam	à	morte	de	João	XXIII,	um	papa	que	era

imensamente	popular.	Quando	ele	desapareceu,	as	doações	dos	fiéis	à	Igreja	sofreram	um	colapso.	No
último	ano	do	pontificado	de	João	XXIII,	por	exemplo,	o	óbolo	de	Pedro	arrecadou	quinze	milhões	de
dólares,	valor	que	caiu	para	uns	meros	quatro	milhões	no	ano	seguinte.	Como	se	isso	não	bastasse,	na
mesma	altura	o	governo	italiano	pôs	fim	às	isenções	fiscais	concedidas	ao	Vaticano	e	passou	a	taxar	os
dividendos	da	Santa	Sé.

Acontece	que	o	Vaticano	detinha	participações	em	inúmeras	empresas	italianas	e	as	novas	regras
significavam	que	teria	de	passar	a	pagar	impostos	sobre	os	respetivos	lucros.”

“Deve	ter	sido	cá	um	rombo...”
“Se	foi!	O	novo	papa,	Paulo	VI,	ficou	desesperado,	pois	tudo	isto	punha	as	finanças	do	Vaticano	numa

situação	muito	delicada,	pelo	que	decidiu	desfazer-se	das	participações	detidas	pela	Santa	Sé	e	transferir
o	dinheiro	para	o	estrangeiro.	A	tarefa	foi	entregue	a	duas	pessoas.	Uma	foi	monsenhor	Marcinkus,	de
quem	Paulo	VI	ficara	amigo	ainda	antes	de	ser	papa	e	que	fora	por	isso	premiado	com	o	cargo	de
secretário	do	banco	do	Vaticano,	e	a	outra	foi	um	banqueiro	que	o	papa	também	conhecera	nos	tempos	em
que	era	arcebispo	de	Milão	e	a	quem	devia	favores,	um	tipo	chamado	Michele	Sindona.”

“Não	era	esse	o	tal	que	estava	ligado	à	máfia?”
“Sim,	parece	que	geria	as	contas	de	Vito	Genovese,	um	capo	associado	ao	famoso	gangster	Lucky

Luciano.	Além	disso,	tornou-se	amigo	de	Cario	Gambino	e	passou	também	a	gerir	os	lucros	do	tráfico	de
heroína	da	poderosíssima	família	Gambino.	Aliado	aos	Genovese	e	aos	Gambino,	Sindona	ascendeu	a
uma	posição	tão	importante	no	mundo	do	crime	organizado	que	dizem	ter	sido	um	dos	convidados	do
grande	jantar	de	1957	em	Palermo	que	criou	a	Cosa	Nostra,	o	nome	por	que	ficou	conhecida	a	máfia
internacional.”

Catherine	abriu	a	boca	de	estupefação.
“Mon	Dieu!”,	exclamou,	escandalizada.	“Esse	homem	era	mesmo	amigo	de	sua	santidade!?”
“Tão	amiguinho	que	Paulo	VI	o	escolheu	para	vender	as	participações	do	Vaticano	e	pôr	o	dinheiro

da	Santa	Sé	a	salvo	do	fisco	italiano,	veja	só.”
“Oh	la	la!”
“Recorrendo	aos	mesmos	canais	que	usava	para	a	máfia,	Sindona	mostrou-se	diligente	e	eficaz.	Mas

não	o	fez	a	troco	de	nada.	A	ideia	dele	era	usar	o	banco	do	Vaticano	para	reciclar	dinheiro,	incluindo
fundos	dos	seus	clientes	da	máfia	arrecadados	à	custa	dos	negócios	da	droga,	da	prostituição,	da	extorsão
e	todo	o	tipo	de	crimes.	Foram	milhões	e	milhões	em	dinheiro	sujo	a	serem	reciclados	pela	Santa	Sé,	que
pela	negociata	ganhava	comissões	que	ascendiam	a	quinze	por	cento.”

A	francesa	pôs	a	palma	das	mãos	sobre	os	olhos,	tal	a	sua	vergonha.
“Bordel	de	merde!”
“O	Vaticano	viu-se	enredado	numa	rede	de	negócios	muito	questionáveis.	Com	dinheiro	que	se	supõe

ser	da	máfia	e	usando	o	banco	do	Vaticano	como	máquina	de	lavar,	Sindona	criou	uma	holding	que	serviu
para	adquirir	uma	série	de	bancos,	como	a	Banca	Privata	e	a	Banca	Unione	em	Itália,	e	na	Suíça	o



Amincor	de	Zurique	e	o	Banque	de	Financement	de	Genebra,	do	qual	a	Santa	Sé	detinha	um	terço.	Esse
aliás	tornou-se	o	modelo	que	Sindona	e	o	Vaticano	usaram	nas	aquisições	de	bancos.	Uma	fatia	ia	para
um	e	a	outra	ia	para	o	outro.	Uma	vez	com	os	bancos	nas	mãos,	Sindona	começava	a	transferir	para	o
banco	do	Vaticano	verbas	das	contas	dos	depositantes	sem	o	conhecimento	dos	respetivos	titulares.”

“Mas...	mas	isso	é	roubo!”
“Claro	que	é	roubo.	Foi	o	gestor	de	um	dos	seus	bancos,	a	Banca	Privata,	que	revelou	todo	este

esquema.	Quando	um	cliente	notava	que	lhe	fora	retirado	dinheiro	da	conta	e	protestava,	os	gerentes	do
banco	diziam	que	tinha	havido	um	engano	e	repunham	a	quantia.	Além	disso,	foram	encontradas	práticas
de	dupla	faturação	no	Banque	de	Financement	de	Genebra,	para	o	qual	Sindona	atraiu	os	negócios
questionáveis	da	família	Genovese,	e	apurou-se	que	os	seus	gestores	passavam	o	dia	a	jogar	na	bolsa.
Quando	perdiam	dinheiro,	as	perdas	eram	debitadas	às	contas	dos	depositantes.	Quando	ganhavam,	os
lucros	iam	para	a	conta	de	Sindona.	O	banqueiro	sabia	que	a	melhor	maneira	de	roubar	um	banco	não	é
assaltá-lo,	mas	comprá-lo.	O	gestor	da	Banca	Privata	revelou	que	os	elementos	da	máfia	chegavam	com
dinheiro	em	malas	e	convertiam-no	em	obrigações	do	Tesouro	para	enviar	para	o	Banque	de
Financement.”

“Que	horror!	Isso	é	uma	trafulhice	pegada!”
“O	curioso	é	que,	quando	em	certa	ocasião	foi	questionado	sobre	onde	ia	buscar	o	dinheiro	para	os

seus	grandes	negócios,	Sindona	respondeu	com	impressionante	desfaçatez	e	sinceridade:	noventa	e	cinco
por	cento	era	dinheiro	de	outras	pessoas.	Alguns	cálculos	apontam	que	tenha	roubado	mais	de	duzentos
milhões	de	dólares	só	aos	seus	bancos	italianos,	embora	provavelmente	tenha	sido	muito	mais	pois	só	o
Banca	Unione,	que	também	pertencia	parcialmente	à	Santa	Sé,	foi	desfalcado	em	duzentos	e	cinquenta
milhões	de	dólares	que	foram	parar	a	outro	banco	de	Sindona,	o	Amincor	de	Zurique.”

“Mince,	que	ladrão!”,	exclamou	Catherine,	escandalizada.	“Um	verdadeiro	caso	patológico,	não	há
dúvida.	Mas	disseram-	-me	aqui	na	Santa	Sé	que	na	altura	ele	era	considerado	em	toda	a	parte	uma
pessoa	de	bem.”

“Isso	é	verdade.	Sindona	montou	um	esquema	com	mais	de	oitocentos	bancos	de	todo	o	mundo	e
chegou	a	controlar	quase	metade	das	ações	trocadas	na	Bolsa	de	Milão.

Tornou-se	o	financeiro	mais	poderoso	de	Itália.	As	universidades	americanas	convidavam-no	para
palestras,	incluindo	Harvard,	e	Richard	Nixon	almoçou	com	ele.	O	The	Wall	Street	Journal	chamou-lhe
até	‘o	Howard	Hughes	de	Itália’	e	‘um	dos	financeiros	mais	respeitados	do	mundo’,	e	o	embaixador
americano	em	Roma	atribuiu-lhe	o	Prêmio	Homem	do	Ano	de	1973.”

“Incrível.	E	quais	foram	exatamente	os	serviços	que	esse	gênio	prestou	à	Santa	Sé?”
Tomás	abriu	as	mãos,	como	se	a	resposta	fosse	tão	óbvia	que	nem	percebia	por	que	razão	tinha	de	a

dar	em	voz	alta.
“Roubo.”
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A	expressão	usada	pelo	historiador	arrancou	um	esgar	de	desagrado	da	chefe	da	COSEA.
Remexendo-se	no	lugar,	Catherine	olhou	para	Tomás	com	o	ar	de	quem	esperava	dele	afirmações	menos
acintosas.

“Isso	não	é	resposta”,	contestou.	“De	certeza	que	Sindona	não	foi	contratado	para	roubar	o	Vaticano.”
“Não	foi	isso	que	eu	disse”,	precisou	o	português.	“Ele	não	roubava	o	Vaticano,	ele	roubava	com	o

Vaticano.	Tornaram-se	parceiros	no	crime,	percebe?”
Ela	abanou	a	cabeça,	exasperada.
“Oh,	está	a	exagerar!”
Tomás	levantou-se	e	foi	à	janela	apreciar	a	Praça	de	São	Pedro	lá	em	baixo.	Um	mar	de	gente	enchia

todo	o	espaço	e	centenas	de	milhares	de	velas	cintilavam	na	noite	como	se	a	Via	Láctea	tivesse	descido
sobre	Roma,	“Quando	Sindona	entrou	aqui	no	Vaticano	foi	com	a	ideia	firme	de	convencer	o	papa	de	que
a	Igreja	tinha	muito	a	ganhar	com	os	seus	préstimos”,	explicou.	“Só	havia	uma	maneira	de	o	fazer.	Meter
toneladas	e	toneladas	de	dinheiro	nos	cofres	da	Santa	Sé.	Foi	o	que	ele	fez.	Sindona	usou	o	dinheiro	que
roubava	aos	depositantes,	incluindo	os	da	sua	Banca	Privata,	para	comprar	as	participações	da	Igreja	que
passaram	a	ser	taxadas	pelo	fisco	italiano	e	de	que	o	Vaticano	se	queria	livrar.	Foi	assim	que	adquiriu	à
Santa	Sé	a	Società	Generale	Immobiliare	ao	dobro	do	preço	de	mercado	e	foi	também	assim	que
comprou	a	fatia	da	Igreja	na	Condotte	d’Acqua,	a	companhia	de	águas	de	Roma,	e	a	Sereno,	uma	empresa
farmacêutica	que	pertencia	ao	Vaticano	e	que	fabricava	pílulas	contraceptivas.”

Catherine	arregalou	os	olhos,	atônita.
“O	Vaticano	fabricava	contraceptivos?!”
O	fantasma	de	um	sorriso	desenhou-se	nos	lábios	do	historiador.
“Irônico,	não	é?”,	observou.	“Mas	Sindona	fez	mais	pela	Santa	Sé.	Pegou	nas	inúmeras	ações	que	o

Vaticano	detinha	em	múltiplas	empresas	italianas	e	vendeu-as	a	investidores	internacionais.	O	processo
de	venda	levou	um	ano	e	no	final	Paulo	VI	ficou	tão	contente	com	o	trabalho	do	amigo	que	o	proclamou
formalmente	Mercator	senesis	romanam	curiam	sequens,	‘principal	banqueiro	da	cúria	romana’	em
latim,	expressão	conhecida	simplesmente	por	banqueiro	do	papa.	Nada	mau	para	um	homem	ligado	às
famílias	Genovese	e	Gambino	e	que	roubava	milhões	e	milhões	aos	próprios	depositantes,	hem?	Talvez	a
expressão	correta	para	o	definir,	no	entanto,	não	fosse	banqueiro	do	papa,	mas	ladrão	do	papa.”

A	francesa	já	não	sabia	o	que	havia	de	dizer.
“Não	seja	mauzinho,	vá	lá.”
“Mauzinho	é	quem	denuncia	o	roubo	ou	quem	o	pratica?”,	questionou	Tomás.	“A	aliança	entre

Sindona	e	a	Santa	Sé	revelou-se	muito	lucrativa	para	ambas	as	partes.	O	ladrão	do	papa	desenvolveu
esquema	atrás	de	esquema	para	ajudar	e	ajudar-se,	sempre	em	articulação	com	o	banco	do	Vaticano.
Dava	dinheiro	a	ganhar	à	Igreja	e	em	troca	usava	o	banco	do	Vaticano	para	lavar	o	seu	dinheiro	sujo.
Descobriu-se	até	que	sempre	que	a	máfia	queria	meter	dinheiro	em	Itália	o	fazia	através	de	canais	do
banco	do	Vaticano.”

“Quando	é	que	se	começou	a	perceber	que	alguma	coisa	de	anormal	se	passava?”
“O	primeiro	esquema	que	verdadeiramente	atraiu	as	atenções	das	autoridades	foi	o	aparecimento	de

indícios	de	um	negócio	que	ligava	a	máfia	ao	Vaticano.	Graças	a	escutas	telefônicas,	a	polícia	de	Nova



Iorque	descobriu	que	um	austríaco	chamado	Leopold	Ledl	contactou	elementos	da	família	Genovese	e
lhes	disse	que	a	Igreja	queria	adquirir	quase	um	bilhão	de	dólares	em	títulos	falsificados	de	obrigações
de	grandes	empresas	americanas.”

A	auditora	da	COSEA	esboçou	uma	careta	cética.
“A	Igreja	queria	obrigações	falsificadas?	Quem	na	Igreja	pediu	uma	coisa	dessas?”
“Os	homens	da	máfia	nomearam	o	cardeal	Eugene	Tisserant,	que	chefiava	o	colégio	dos	cardeais	e

era	considerado	uma	das	figuras	mais	próximas	do	papa,	e	ainda	monsenhor	Marcinkus,	presidente	do
banco	do	Vaticano,	e	um	arcebispo	que	não	quiseram	identificar.

Estes	nomes	foram	confirmados	por	Ledl,	que	apontou	Tisserant	como	o	autor	do	pedido	original.”
“Mon	Dieu!	E	para	que	queriam	eles	essas	falsificações?”	“Aparentemente	para	serem	usadas	como

garantia	de	um	empréstimo	que	o	banco	do	Vaticano	e	Sindona	pretendiam	contrair	para	comprarem	um
conglomerado	italiano	chamado	Società	Italiana	per	le	Strade	Ferrante	Meridionale,	mais	conhecido
por	Bastogi,	com	interesses	imobiliários,	mineiros,	químicos,	cimenteiros	e	outros.	Os	bancos	que
emprestassem	dinheiro	ao	Vaticano	para	a	compra	da	Bastogi	não	saberiam	que	os	títulos	que	a	Igreja
apresentaria	de	garantia	eram	falsos.”

“Mas	isso	é	muito	arriscado”,	constatou	a	chefe	da	COSEA.	“E	se	o	negócio	corresse	mal	e	os	títulos
fossem	reclamados	pelos	bancos?	A	falsificação	seria	descoberta	e	o	nome	do	Vaticano	acabaria
arrastado	pela	lama,	já	viu?”

“Essa	pergunta	terá	sido	feita	ao	cardeal	Eugene	Tisserant,	que	terá	alegadamente	respondido	que	não
havia	razão	para	preocupações	porque	o	governo	americano	jamais	se	atreveria	a	acusar	a	Igreja	de	se
envolver	conscientemente	num	negócio	de	papel	comercial	falsificado.	O	falsário	da	família	Genovese
imprimiu	então	as	ações	e	obrigações	falsas	que	lhe	haviam	sido	encomendadas,	incluindo	títulos
fraudulentos	em	nome	de	grandes	empresas	como	o	fabricante	de	automóveis	Chrysler	Corporation,	a
General	Electric,	a	American	Telephone	and	Telegraph	Company	e	a	companhia	aérea	Pan	Am.	Dois
primeiros	lotes	foram	entregues	para	testar	o	crivo	dos	bancos.	Passaram.	O	problema	é	que	foram
enviadas	amostras	desses	lotes	à	Associação	de	Bancos	em	Nova	Iorque	e	os	seus	peritos	concluíram
que	se	tratava	de	falsificações.	A	Interpol	foi	de	imediato	alertada	e	fizeram-se	várias	detenções.	Os
detidos	confessaram	que	o	banco	do	Vaticano	era	o	comprador	final,	tendo	nomeado	Tisserant	e
Marcinkus	como	seus	interlocutores.	Um	dos	detidos	revelou	mesmo	que,	a	convite	de	Sindona,
Marcinkus	tinha	interesses	nas	Bahamas,	coisa	que	mais	tarde	se	confirmou	ser	verdadeira,	quando	se
descobriu	que	o	presidente	do	banco	do	Vaticano	era	também	diretor	do	Banco	Cisalpine	de	Nassau,
propriedade	de	Sindona,	e	que	partilhava	com	Sindona	interesses	no	Edilcentro	Internacional,	uma
instituição	bancária	das	Bahamas.	Uma	vez	que	Tisserant	tinha	acabado	de	falecer,	os	investigadores	do
Departamento	de	Justiça	e	do	FBI	vieram	aqui	a	Roma	para	questionar	Marcinkus.”

“O	FBI	falou	pessoalmente	com	o	presidente	do	IOR?	E	o	que	disse	ele?”
“O	Vaticano	tornou	imediatamente	claro	junto	dos	investigadores	que	não	fazia	tenções	de	colaborar

com	eles	e	Marcinkus	foi	coerente	com	esta	posição,	desmentindo	tudo	e	cooperando	pouco,	o	que	deixou
os	investigadores	americanos	na	convicção	de	que	não	conseguira	demonstrar	a	sua	inocência.	Teriam	os
intermediários	inventado	a	história	e	tentado	ludibriar	a	máfia?	Uma	coisa	dessas	não	é	muito	credível,	a
não	ser	que	tivessem	pulsões	suicidas,	pois	não	é	impunemente	que	se	engana	a	máfia	e	se	sobrevive	para
contar	a	história,	como	é	óbvio.	Além	do	mais,	os	intermediários	sabiam	que	Marcinkus	tinha	interesses
nas	Bahamas	por	via	de	Sindona,	coisa	que	não	era	conhecida	na	altura	e	mostra	que	eles	estavam
anormalmente	bem	informados,	o	que	credibiliza	a	sua	versão.	À	falta	de	provas,	no	entanto,	os
americanos	deixaram	Marcinkus	fora	do	processo.	Há	indicações	de	que	foi	a	administração	Nixon	que
mandou	parar	a	investigação	para	não	ter	problemas	com	o	Vaticano	e	com	o	eleitorado	católico
americano,	como	Tisserant	teria	previsto.”

Por	esta	altura	Catherine	abanava	a	cabeça	sem	cessar.



“Que	vergonha,	que	vergonha,	que	vergonha...”
“Mas	a	trafulhice	tinha	de	acabar	um	dia.	Uma	das	regras	mais	elementares	da	finança	diz	que	quando

se	rouba	dinheiro	de	um	banco	fica	sempre	um	buraco.	O	buraco	pode	ir	sendo	disfarçado	com
empréstimos	sub-reptícios	que	permitam	falsas	declarações	de	lucro,	por	exemplo,	mas	isso	é	apenas
papel	e	chega	sempre	o	momento	em	que	o	desfalque	só	pode	ser	tapado	com	dinheiro	vivo.	A	realidade
acaba	por	se	impor.	Sindona	andou	muito	tempo	a	esconder	deste	modo	os	buracos	que	abrira	ao	roubar
os	clientes	de	vários	dos	seus	bancos,	incluindo	alguns	nos	quais	o	Vaticano	detinha	participações,	mas	a
crise	econômica	desencadeada	pelos	choques	petrolíferos	de	1973	pôs	tudo	a	nu.	A	bolsa	entrou	em
colapso	e	o	crédito	foi	cortado.	Incapaz	de	obter	empréstimos	que	tapassem	os	buracos,	Sindona	viu	os
seus	bancos	em	risco	de	falir.	Uniu	a	Banca	Privata	à	Banca	Unione,	criando	assim	a	Banca	Privata
Italiana,	mas	unir	dois	grandes	buracos	apenas	resultou	num	buraco	ainda	maior.	A	Banca	Privata	Italiana
foi	à	falência,	depois	foi	a	vez	de	o	Banque	de	Financement	de	Genebra	também	decretar	a	bancarrota.	A
Banca	di	Roma	quase	foi	a	baixo	ao	tentar	resgatar	a	Banca	Privata.	Veio	a	se	descobrir	que	o	banco	do
Vaticano	era	dono	de	uma	parte	destes	bancos	que	faliram,	e	a	Igreja	ficou	com	um	buraco	que	pode	ter
atingido	o	bilhão	de	dólares.”

Catherine	assobiou,	impressionada.
“Um	bilhão?	Mince!	Isso	era	uma	fortuna!”
“Sindona	não	ficou	por	aí.	Tinha	comprado	um	dos	maiores	bancos	dos	Estados	Unidos,	o	Franklin

National,	havendo	suspeitas	nunca	provadas	de	que	o	fez	com	a	ajuda	do	banco	do	Vaticano	e
parcialmente	à	custa	das	obrigações	falsificadas	que	haviam	originalmente	sido	produzidas	a	pedido	do
Vaticano	para	o	negócio	Bastogi.	Em	dois	anos	roubou	tanto	dinheiro	do	Franklin	National	e	envolveu-o
em	operações	especulativas	tão	ruinosas	que	o	atirou	para	a	bancarrota.	O	esquema	era	clássico:	tirava
dinheiro	do	banco	para	algumas	das	mais	de	quarenta	empresas-fantasma	offshore	que	detinha	e	usava
holdings	em	paraísos	fiscais	para	apresentar	lucros	fictícios.	Para	salvar	o	banco,	a	Reserva	Federal
americana	ainda	teve	o	descaramento	de	conceder	a	Sindona	fundos	quase	ilimitados.	Foram	dois	bilhão
de	dólares	de	ajuda,	mas	nem	isso	chegou.	O	Franklin	National	foi	à	falência	no	que	se	tornou	o	maior
colapso	da	história	bancária	dos	Estados	Unidos	até	então.	Caiu	também	outro	banco	que	Sindona	e	o
banco	do	Vaticano	controlavam,	o	Bankhaus	Wolff,	de	Hamburgo.”

“O	homem	virou	um	quebra-banco!”
“Foi	o	colapso	completo.	Os	negócios	de	Sindona	começaram	a	ser	investigados	em	Itália	e	um

tribunal	de	Milão	emitiu	um	mandado	de	captura	em	nome	dele,	acusando-o	de	falsificação	de	contas	e	de
falência	fraudulenta.	Para	escapar,	fugiu	do	país.	Os	sinais	de	alarme	soaram	na	Santa	Sé,	pois	Marcinkus
sabia	que	o	banco	do	Vaticano	estava	metido	até	ao	pescoço	nas	negociatas	ilegais	de	Sindona.
Sucederam-se	os	processos,	e	sucederam-se	também	os	homicídios.	Cinco	investigadores	italianos	que
se	puseram	a	cheirar	os	seus	esquemas	foram	assassinados.”

“Zut!	Isso	parece	retirado	do	Poderoso	Chefão...”
“Pois,	só	que	o	Chefão	desta	história	era	amigo	do	peito	do	papa	Paulo	VI	e	de	Marcinkus	e	geria	o

dinheiro	do	Vaticano.	Depois	de	andar	em	palestras	em	universidades	americanas	apregoando	a	ética	na
banca,	Sindona	acabou	detido	na	América.	Como	é	fácil	de	ver,	tudo	se	tornou	um	grande	embaraço	para
a	Igreja.	As	autoridades	italianas	questionaram	Marcinkus	sobre	as	suas	relações	com	Sindona	e	um	alto
funcionário	do	banco	do	Vaticano	chegou	mesmo	a	ser	detido.	Isto	para	não	falar	nos	prejuízos
gigantescos.	O	buraco	foi	tão	grande	que	o	papa	invocou	as	perdas	do	banco	do	Vaticano	para	cortar	no
orçamento	de	1975.”

“Bem...	ao	menos	espero	que	a	Santa	Sé	tenha	aprendido	alguma	coisa.”
“Não	aprendeu	nada.	Com	Sindona	afastado,	Marcinkus	e	Paulo	VI	voltaram-se	para	um	outro

banqueiro.	A	escolha	recaiu	num	comparsa	de	Sindona,	um	tal	Roberto	Calvi,	de	quem	se	dizia	estar
também	ligado	à	máfia	e	que	viria	a	tornar-se	presidente	de	um	importante	banco	de	Milão,	na	verdade	o



segundo	maior	banco	privado	de	toda	a	Itália.”
“Não	me	diga	que	era	o...	o...”
Até	aí	plantado	à	janela	para	observar	a	multidão	que	enchia	de	velas	a	Praça	de	São	Pedro,	Tomás

deu	meia	volta	e	regressou	ao	seu	lugar.	Sentou-se	diante	da	anfitriã	e	completou	a	frase	que	ela
começara,	enunciando	o	nome	do	banco	que	iria	arrastar	o	Vaticano	para	um	furacão	financeiro.

“O	Banco	Ambrosiano.”



LXXIV

O	Banco	Ambrosiano	havia-se	tornado	uma	verdadeira	lenda	no	Vaticano	e	nos	círculos	financeiros
internacionais,	e	não	por	bons	motivos.	Catherine	já	ouvira	falar	inúmeras	vezes	no	caso	que	envolvera
esta	instituição	de	Milão	e	vira	na	Santa	Sé	muitos	clérigos	tremerem	diante	da	simples	referência	ao
banco	maldito,	mas	a	verdade	é	que	da	polêmica	tinha	apenas	uma	pálida	ideia.

“Foi	então	nesse	momento	que	o	famoso	Ambrosiano	entrou	em	cena?”
Tomás	cruzou	a	perna.
“Foi	aí	mesmo”,	confirmou.	“O	nome	do	Banco	Ambrosiano	vinha	de	Santo	Ambrósio.
Era	a	instituição	que	geria	os	investimentos	da	maior	parte	das	ordens	religiosas	católicas.
Chamavam-lhe	‘o	banco	dos	padres’	e	para	se	abrir	ali	uma	conta	era	preciso	apresentar	um

certificado	de	batismo	católico.”
“Sim,	tudo	isso	eu	já	sei.	Mas	como	se	desenvolveu	a	relação	entre	o	Ambrosiano	e	o	IOR?”
“Quando	Calvi	ascendeu	às	posições	de	chefia	do	Ambrosiano	contactou	Sindona	e	disse-lhe	que	o

seu	banco	estava	cheio	de	dinheiro	e	gostaria	de	o	aplicar	em	iniciativas	agressivas.	Ainda	no	seu
período	áureo,	Sindona	ensinou-lhe	tudo	o	que	havia	a	saber	sobre	as	técnicas	para	usar	paraísos	fiscais
na	lavagem	de	dinheiro	e	para	contornar	a	lei.	Foi	neste	contexto	que	em	1971	Sindona	o	pôs	em	ligação
com	o	banco	do	Vaticano	e	Calvi	se	tornou	um	uomo	di	fiducia,	ou	homem	de	confiança	da	Igreja.
Articulando-se	com	Marcinkus,	Calvi	montou	esquemas	em	que	retirava	dinheiro	do	Ambrosiano	e	o
punha	no	banco	do	Vaticano.”

“Para	quê?”
“Para	fazer	os	reguladores	pensarem	que	esse	era	o	seu	destino	final”,	explicou.	“Só	que	Marcinkus

depois	enviava	esses	depósitos	para	companhias	offshore.”
A	auditora	reconheceu	o	sistema.
“Ah,	em	Itália	chama-se	a	isso	conto	deposito.	Um	esquema	clássico	de	fraude.”
“Calvi	envolveu	a	Santa	Sé	em	esquema	fraudulento	atrás	de	esquema	fraudulento,	manipulando	o

valor	de	ações	na	bolsa	e	usando	o	dinheiro	do	banco	do	Vaticano	para	tapar	os	buracos	que	abria	nas
suas	múltiplas	empresas	e	bancos.	Por	exemplo,	quando	chegava	o	momento	das	auditorias,	Marcinkus
enviava	dezenas	de	milhões	de	dólares	e	francos	suíços	a	Calvi	e	este	usava-os	para	esconder	os	buracos
dos	auditores.	Quando	a	auditoria	terminava,	o	dinheiro	era	devolvido	à	Santa	Sé	no	próprio	dia	através
de	uma	multiplicidade	de	bancos	em	paraísos	fiscais	usados	para	tapar	o	rastro,	acrescido	de	uma
comissão.	O	banco	do	Vaticano	foi	assim	compensado	com	prêmios	de	quase	um	bilhão	de	liras	por
serviços	que	envolviam	transferências	bancárias	bizantinas	através	de	empresas	offshore,	conversões
monetárias	inflacionadas,	empréstimos	fantasma,	uso	de	fundos	de	custódia	para	manipular	bancos,
branqueamento	e	lavagem	de	dinheiro...	tudo	valia.

Muitas	das	principais	operações	do	Ambrosiano	eram	na	verdade	operações	conjuntas	com	o	banco
do	Vaticano.	Calvi	pagava	comissões	pelo	privilégio	de	usar	o	nome	da	instituição	chefiada	por
Marcinkus.”

“Isso	é	mau	de	mais.”
“A	coisa	começou	a	complicar-se	na	sequência	de	duas	operações	entre	Calvi	e	Marcinkus.	Uma

ocorreu	em	1974	quando,	no	rescaldo	dos	primeiros	choques	petrolíferos,	a	Bolsa	de	Milão	desvalorizou



e	arrastou	na	queda	as	ações	do	Banco	Ambrosiano.	Calvi	passou	a	ter	dificuldade	em	arranjar	dinheiro
para	tapar	os	seus	buracos.	Foi	então	que	uma	empresa	chamada	Suprafin	apareceu	vinda	do	nada	e
desatou	a	comprar	as	ações	do	Ambrosiano.”	O	historiador	ergueu	as	mãos	para	o	céu.	“Milagre,
milagre!	Aleluia,	aleluia!

As	ações	subiram!	O	Ambrosiano	está	salvo!”
“De	quem	era	essa	Suprafin?”
“Era	propriedade	de	duas	empresas	do	Liechtenstein	que	alegadamente	pertenciam	ao	banco	do

Vaticano.”
“Alegadamente	?”
“Na	realidade,	veio	mais	tarde	a	descobrir-se,	o	banco	do	Vaticano	apenas	fornecia	a	fachada.	As

ditas	empresas	do	Liechtenstein	pertenciam	afinal	ao	próprio	Calvi.”
A	auditora	abriu	a	boca,	estupefata.
“Eram	dele?”,	admirou-se.	“A	ser	assim,	o	Ambrosiano	estava	a	comprar	as	suas	próprias	ações	para

as	valorizar	e	desse	modo	manipular	o	mercado.	E	uma	prática	totalmente	ilegal.”
“Pois	é,	e	foi	levada	a	cabo	com	a	cumplicidade	criminosa	do	banco	do	Vaticano,	que	recebeu

comissões	por	mais	essa	fraude”,	observou	Tomás.	“A	segunda	operação	que	complicou	as	coisas	foi
uma	negociata	burilada	por	Calvi	e	Sindona	para	adquirir	a	Banca	Cattolica	del	Veneto,	equivalente	em
Veneza	ao	Ambrosiano	e	que	era	controlada	pelo	banco	do	Vaticano.	Marcinkus	concordou	ceder	as
ações	que	o	banco	do	Vaticano	tinha	da	Banca	Cattolica	del	Veneto	ao	Ambrosiano,	que	planeava	usá-las
para	inflacionar	artificialmente	o	valor	das	ações	que	Calvi	e	Sindona	manipulavam.	Apesar	de	a	Banca
Cattolica	del	Veneto	financiar	projetos	caritativos	da	Igreja,	a	sua	venda	ao	Ambrosiano	foi	sancionada
pelo	papa	Paulo	VI,	com	quem	Calvi	se	reuniu	pessoalmente,	e	processou-se	através	da	mesma	rede
infindável	de	empresas	offshore,	como	era	habitual	nos	negócios	que	envolviam	Sindona,	Calvi	e
Marcinkus.	O	patriarca	de	Veneza	não	gostou	e	questionou	monsenhor	Marcinkus	sobre	o	assunto,	mas	o
presidente	do	banco	do	Vaticano	expulsou-o	do	gabinete.”

“Quem	era	o	patriarca	de	Veneza	nessa	altura?”
“Luciani.”
O	nome	pareceu	familiar	a	Catherine.
“Quem?”	Um	lampejo	de	reconhecimento	iluminou-lhe	o	olhar.	“Não	me	diga	que	se	está	a	referir	ao

cardeal	Albino	Luciani...”	“Esse	mesmo”,	confirmou	Tomás	com	um	sorriso	malicioso.	“Acontece	que
Sindona	foi	detido	nos	Estados	Unidos	em	1976,	acusado	de	lavar	dinheiro	ilegal	com	a	cumplicidade	do
banco	do	Vaticano,	e	no	ano	seguinte	precisou	de	dinheiro	e	pediu-o	a	Calvi.	Inicialmente	o	presidente	do
Ambrosiano	recusou-se	a	pagar.

Zangam-se	as	comadres,	sabem-se	as	verdades.	Um	homem	ligado	a	Sindona	escreveu	ao	Banco	de
Itália	a	denunciar	irregularidades	no	Ambrosiano	e	a	ameaçar	processar	o	banco	central	se	não
investigasse	o	banco	de	Calvi.	O	Banco	de	Itália	viu-se	assim	forçado	a	fazer	em	1978	uma	inspeção	ao
Banco	Ambrosiano	e	descobriu	uma	multiplicidade	de	buracos	e	irregularidades	nas	contas,	incluindo
créditos	sem	cobertura,	dívidas	astronômicas,	dinheiro	para	partidos	e	políticos	de	todos	os	quadrantes
sem	controlo	nem	garantias,	fraude	nos	planos	de	pensões	dos	aforradores,	manipulação	de	documentos
financeiros,	fraude	fiscal,	evasão	de	capitais...	enfim,	uma	lista	completa	de	malfeitorias.	O	que	é
igualmente	importante,	os	inspetores	descobriram	que	a	Suprafin,	que	comprara	as	ações	do	Ambrosiano
para	que	elas	se	valorizassem,	com	toda	a	probabilidade	pertencia	ao	próprio	Ambrosiano.	Aflito,	Calvi
pediu	a	Marcinkus	que	lhe	passasse	uma	carta	a	garantir	que	a	Suprafin	era	propriedade	do	banco	do
Vaticano.”	“Com	certeza	monsenhor	Marcinkus	não	acedeu	a	um	pedido	desses...”

“Ai	acedeu,	acedeu.	Marcinkus	escreveu	a	carta	que	lhe	era	pedida	e	datou-a	de	três	anos	antes.”
“Mas...	mas	isso	envolve	ativamente	o	IOR	na	fraude!”
“Pois	envolve.	A	carta	era	supostamente	de	1975,	mas	o	Banco	de	Itália	suspeitou	que	ela	só	fora



redigida	depois	de	a	inspeção	começar,	o	que	adicionalmente	tornava	o	banco	do	Vaticano	suspeito	do
crime	de	falsificação	de	documentos,	A	inspeção	ao	Ambrosiano	e	as	irregularidades	aí	detetadas
puseram	a	Santa	Sé	a	tremer.	A	situação	tornou-se	de	tal	modo	grave	que	o	papa,	consternado,	comentou:
‘O	fumo	de	Satanás	entrou	no	templo	de	Deus.’	Pouco	tempo	depois,	ainda	nesse	ano	de	1978,	Paulo	VI
morreu.”

“E	a	seguir	veio	o	cardeal	Albino	Luciani.”
“Também	conhecido	por	João	Paulo	I.	Logo	no	segundo	dia	do	seu	pontificado,	o	novo	papa	ordenou

ao	secretário	de	Estado,	o	cardeal	Jean	Villot,	uma	auditoria	completa	às	finanças	da	Santa	Sé.	O
relatório	preliminar	sobre	o	banco	do	Vaticano	foi-lhe	apresentado	uma	semana	depois	e	apontava	graves
irregularidades	nas	relações	da	Santa	Sé	com	Sindona	e	Calvi.	João	Paulo	I	foi	informado	de	que	o
Banco	de	Itália	estava	a	investigar	as	ligações	entre	o	Banco	Ambrosiano	de	Calvi	e	o	banco	do
Vaticano,	incluindo	a	negociata	da	Banca	Cattolica	del	Veneto	que	o	próprio	papa	tinha	questionado
quando	ainda	era	cardeal.	Mais	lhe	disseram	que,	uma	vez	concluído,	o	processo	seria	entregue	ao	juiz
Emilio	Alessandrini	para	que	as	investigações	prosseguissem.	Dias	depois	de	a	notícia	ter	sido	tornada
pública,	o	juiz	Alessandrini	foi	assassinado.”

“Pela	máfia?”
“O	atentado	foi	reivindicado	pela	organização	de	extrema-esquerda	Prima	Linea,	mas	as	suspeitas

sobre	a	autoria	moral	caíram	sobre	Calvi.	Sabe-se	que	estes	grupos	extremistas	por	vezes	executavam
ações	por	contrato,	para	ganharem	dinheiro	que	lhes	financiasse	as	outras	atividades.	Supõe-se	que	tenha
sido	o	que	aconteceu,	pois	o	juiz	foi	assassinado	logo	que	se	soube	que	ficara	com	o	processo	do	Banco
Ambrosiano	nas	mãos.

Não	faz	sentido	um	grupo	de	extrema-esquerda	matar	um	magistrado	que	investiga	a	corrupção	dos
capitalistas,	não	lhe	parece?	Além	do	mais,	foi	a	Calvi	que	a	morte	do	juiz	mais	aproveitou,	uma	vez	que
o	homicídio	levou	à	suspensão	da	investigação.	Ficou	tudo	parado.	As	coisas	pareciam	assim	recompor-
se.	Acontece	que	entretanto	rebentou	a	grande	bomba.”

“Outro	atentado?”
“Pior”,	disse	o	historiador.	“Uma	newsletter	intitulada	L’Osservatore	Político	publicou	uma	lista	de

mais	de	uma	centena	de	personalidades	do	Vaticano	que	eram	membros	da	maçonaria.	Oito	papas
sucessivos	haviam	condenado	a	maçonaria,	acusada	de	ser	uma	religião	de	ateus	e	de	fazer	tudo	para
destruir	a	Igreja,	e	a	Lei	Canônica	2335	excomungava	automaticamente	qualquer	católico	que	aderisse	a
essa	organização	secreta.	Um	exemplar	da	newsletter	foi	parar	às	mãos	do	recentemente	eleito	João
Paulo	I,	que	ficou	horrorizado	com	o	que	leu.	No	topo	da	lista	encontrou,	veja	só,	o	nome	do	seu	próprio
secretário	de	Estado!”

“O	cardeal	Villot?”
“Nem	mais.”
A	francesa	sacudiu	a	mão	como	se	se	tivesse	queimado.
“Oh	la	la!	Oh	la	la!	Oh	la	la!”
“Da	lista	constava	também	o	braço	direito	de	Villot,	o	cardeal	Baggio,	e	ainda	o	responsável	do

Vaticano	pelos	Negócios	Estrangeiros,	monsenhor	Agostino	Casaroli,	para	não	falar	no	vigário	de	Roma,
o	cardeal	Poletti,	e	até	no	secretário	do	papa	Paulo	VI,	monsenhor	Macchi.	Isto	além,	claro,	dos	suspeitos
do	costume	ligados	ao	banco	do	Vaticano,	os	nossos	velhos	conhecidos	monsenhores	Marcinkus	e	Donato
de	Bonis.”

“Zut,	alors!	Estava	lá	tudo	o	que	era	gente	importante	no	Vaticano,	hem?”
“Tudo.	O	autor	da	newsletter	era	membro	de	uma	poderosíssima	loja	maçônica	designada

Propaganda	Due,	ou	P2,	que	estivera	envolvida	no	processo	de	devolver	Juan	Perón	ao	poder	na
Argentina	e	que,	em	caso	de	Itália	cair	nas	mãos	dos	comunistas,	tinha	tudo	preparado	para	levar	a	cabo
um	golpe	de	estado.	Na	verdade	veio	a	descobrir-se	mais	tarde	que	a	P2,	chefiada	por	um	tipo	sinistro



chamado	Licio	Gelli,	contava	com	quase	mil	membros,	talvez	mais,	incluindo	três	ministros	e	um
secretário	de	estado,	quarenta	e	quatro	deputados,	mais	de	cinquenta	generais	e	oito	almirantes,	entre	eles
o	comandante	das	Forças	Armadas	e	todos	os	chefes	dos	Serviços	Secretos	italianos,	e	alguns	dos	mais
importantes	empresários,	financeiros,	juízes,	magistrados	e	jornalistas	de	Itália,	incluindo	o	dono	e	os
diretores	do	Corriere	della	Sera,	sem	esquecer	políticos	como	Silvio	Berlusconi	e,	claro,	os	nossos
amigos	Sindona	e	Calvi.”

“Um	verdadeiro	estado	dentro	do	estado”,	observou	Catherine.	“E	o	que	aconteceu	a	seguir?”
“O	homem	que	publicou	a	lista	foi	assassinado,	como	seria	de	esperar.	Meteram-lhe	uma	pistola	pela

goela	abaixo	e	dispararam	duas	vezes.	O	corpo	foi	encontrado	com	uma	pedra	na	boca,	o	tradicional
sasso	in	bocca	da	máfia	quando	executa	alguém	por	ter	falado	de	mais.”

“Que	horror!”,	exclamou	ela.	“E	o	papa?	O	que	fez	sua	santidade	quando	leu	a	newsletter?”
“João	Paulo	I	ponderou	o	problema	durante	alguns	dias.	Na	manhã	de	28	de	setembro	de	1978

chamou	o	cardeal	Baggio	e	explicou-lhe	que,	devido	às	suas	ligações	à	maçonaria,	o	iria	enviar	para	fora
de	Roma.	Baggio	terá	respondido	com	gritos	de	fúria.”

“Não	muito	católico...”
“À	tarde	o	papa	chamou	o	cardeal	Villot	e	iniciou	a	conversa	com	o	tema	do	banco	do	Vaticano.	O

secretário	de	Estado	começou	de	imediato	a	tremer.	João	Paulo	I	comunicou-lhe	que	Marcinkus	teria	de
ser	substituído	e	exilado	para	um	posto	secundário	na	América,	não	daí	a	uma	semana	ou	um	mês,	mas	no
dia	seguinte.	Além	disso,	todos	os	funcionários	do	banco	do	Vaticano	com	ligações	a	Marcinkus,	Sindona
e	Calvi	seriam	afastados	e	colocados	em	funções	menores	fora	da	Santa	Sé,	incluindo	Donato	de	Bonis.
Quanto	ao	próprio	Villot,	o	papa	comunicou-lhe	que	deveria	demitir-se	e	regressar	ao	seu	país	natal.”

“A	França,	claro.”
“O	encontro	terminou	já	depois	das	sete	da	tarde.	O	papa	foi	jantar	e	a	seguir	sentou-se	diante	da

televisão	para	ver	as	notícias.	Às	nove	e	meia	da	noite	deu	as	boas	noites	aos	seus	dois	assistentes	e	à
empregada	e	foi-se	deitar.”

Tanto	pormenor	despertou	a	atenção	da	chefe	da	COSEA.	“Isso	foi	em	que	dia?”
“A	28	de	setembro	de	1978.”
Catherine	arqueou	as	sobrancelhas,	reconhecendo	a	data.
“Mas	isso	foi	o	dia	em	que...	em	que...”
Não	conseguiu	completar	a	frase,	tão	abalada	ficou	com	a	coincidência.	Seria	mesmo	coincidência?

A	forma	intensa	como	o	historiador	a	observava,	como	se	insinuasse	que	tudo	estava	ligado,	não	lhe
passou	despercebida,	o	que	se	confirmou	quando	ele	acabou	a	frase	que	ela	começara.

“Foi	o	dia	em	que	João	Paulo	I	morreu.



LXXV

Fez-se	um	silêncio	curto	para	Catherine	digerir	a	insinuação	contida	na	exposição	de	Tomás.	Como	o
comum	dos	mortais,	e	por	razões	acrescidas	sendo	ela	colaboradora	do	Vaticano,	a	auditora	francesa	já
ouvira	falar	nos	rumores	relacionados	com	a	morte	de	João	Paulo	I.	Era,	todavia,	a	primeira	vez	que	lhe
estava	a	ser	explicado	em	pormenor	o	contexto	político	em	que	ela	ocorrera.

“Acha	que	sua	santidade	foi	assassinado?”
Tomás	inclinou-se	para	a	frente,	fixando-a	nos	olhos	como	se	a	escrutinasse.
“Nunca	poderemos	ter	a	certeza	de	nada”,	sublinhou.	“Mas	estamos	em	Itália,	minha	cara.	Não

reparou	no	rastro	de	mortes	que	toda	esta	história	deixou?	Assassinaram	cinco	investigadores	italianos
que	se	puseram	a	cheirar	os	bancos	de	Sindona	e	as	suas	negociatas	com	a	Santa	Sé,	incluindo	o	juiz	a
quem	foi	entregue	o	processo	do	Banco	Ambrosiano	e	das	suas	questionáveis	ligações	com	o	banco	do
Vaticano,	e	mataram	o	autor	da	newsletter	que	divulgou	a	lista	dos	elementos	do	Vaticano	que	pertenciam
à	maçonaria.	Já	reparou	que	toda	a	gente	que	se	opôs	a	este	esquema	gigantesco	acabou	morta?	Agora
diga-me,	acha	que	foi	coincidência	o	papa	ter	morrido	horas	depois	de	ter	comunicado	ao	cardeal	Villot
que	ia	pôr	fim	às	negociatas	e	à	pouca-vergonha?”

A	chefe	da	COSEA	pestanejou,	abalada.
“Pois,	não	nego	que	tudo	isso	me	deixa	incomodada”,	reconheceu.	“Mas	para	que	se	faça	uma

acusação	tão	grave	é	necessário	um	pouco	mais	do	que	coincidências	perturbadoras,	não	acha?”
“Do	que	mais	precisa?	Que	apareça	um	tipo	da	máfia	a	dizer	‘Fui	eu	que	matei	o	papa’?”
“Não,	mas	são	pelo	menos	necessários	indícios	para	alimentar	uma	suspeita	dessas.”
“Quer	indícios?”,	perguntou	Tomás	em	tom	de	desafio.	“Então	vamos	a	eles.	O	mundo	acordou	no	dia

seguinte	com	a	notícia	dada	pela	Rádio	do	Vaticano	de	que	o	papa	tinha	morrido.	Com	a	autoridade	de
quem	é	transparente	e	nutre	um	profundo	amor	pela	verdade,	o	Vaticano	anunciou	através	da	sua	emissora
oficial	que	o	corpo	de	João	Paulo	I	havia	sido	encontrado	às	seis	e	meia	da	manhã	pelo	secretário	que
ele	herdara	de	Paulo	VI,	monsenhor	Magee,	e	que	sua	santidade	tinha	sofrido	um	enfarte	do	miocárdio
pelas	onze	da	noite	da	véspera.	Segundo	a	Rádio	do	Vaticano,	o	papa	segurava	um	exemplar	da	obra	De
Imitatione	Christi.	Soube-se	a	seguir	que	o	seu	corpo	tinha	entretanto	sido	embalsamado.	Até	agora	está
tudo	claro,	não	é	verdade?”

“Claríssimo.	Não	vejo	aí	o	menor	indício	suspeito.	Tudo	me	parece	absolutamente	normal.”
“Pois	é.	Tudo	normal	até	se	tornar	anormal.	O	primeiro	problema	apareceu	quando	se	descobriu	que

o	exemplar	de	João	Paulo	I	de	De	Imitatione	Christi	havia	afinal	ficado	na	sua	residência	em	Veneza,
onde	ele	tinha	sido	patriarca	antes	de	se	tornar	papa.	Além	do	mais,	não	existia	nos	apartamentos	papais
nenhum	outro	exemplar	desse	livro.	Assim	sendo,	como	era	possível	que	o	Vaticano	tivesse	dito	que	João
Paulo	I	morrera	com	tal	obra	nas	mãos?	No	meio	do	embaraço	pela	questão,	ao	fim	de	quatro	dias	a
Santa	Sé	acabou	por	reconhecer	que	na	verdade	De	Imitationi	Christi	não	estava	no	local	do	óbito.
Afinal	o	papa	fora	antes	encontrado	com	o	que	foi	descrito	como	‘certos	papéis’	onde	estavam	redigidos
textos	pessoais,	como	homilias,	discursos,	reflexões	e	diversas	notas.”

“O	Vaticano	alterou	a	história?”
“Alterou	pois.”
“E	que	explicação	foi	dada	para	a	mentira?”



“O	autor	da	notícia,	o	padre	Francesco	Farusi,	alegou	que	a	informação	se	destinara	a	evitar	que	os
fiéis	pensassem	que	antes	de	dormir	o	papa	se	pusera	a	ler	uma	revista	pornográfica	ou	um	livro	de
cowboys.”

“Está	a	gozar...”
“Juro	que	foi	essa	a	explicação	dada.”
“Mas	isso	não	tem	pés	nem	cabeça!”,	explodiu	a	auditora.	“Devem	pensar	que	somos	idiotas!”
“É	uma	história	muito	mal	explicada,	como	é	evidente.	A	imprensa	ficou	naturalmente	desconfiada

com	a	mentira	inicial	e	quis	saber	que	homilias	eram	essas,	que	discursos,	que	notas...	Depois	de	andar
às	voltas	com	o	assunto	e	meter	os	pés	pelas	mãos,	o	Vaticano	lá	acabou	por	admitir	que	em	bom	rigor
também	não	era	bem	isso.	Surgiu	então	a	terceira	versão.	O	cadáver	havia	afinal	sido	encontrado	com	o
que	foi	descrito	como	‘certas	nomeações	na	cúria	romana	e	no	episcopado	italiano’.”

Estas	palavras	fizeram	Catherine	dar	um	salto	no	lugar.
“Zut!	Seriam	as	demissões	de	Villot	e	dos	responsáveis	do	IOR?”	“Só	podiam	ser,	não	lhe	parece?	A

questão	é	saber	por	que	sentiu	a	Santa	Sé	a	necessidade	de	mentir	duas	vezes	sobre	este	assunto.	Por	que
era	preciso	ocultar	que	João	Paulo	I	tinha	nas	mãos	os	documentos	referentes	às	mudanças	no	Vaticano?
A	resposta	só	pode	ser	uma:	porque	eram	elas	a	verdadeira	causa	da	morte	do	papa.”

“Isso	é	especulativo...”
“Admito.	Porém,	surgiram	mais	incongruências.	Uma	organização	católica,	a	Civiltà	Cristiana,	foi

contactada	por	uma	fonte	anônima	dentro	do	Vaticano	que	lhe	garantiu	que	toda	a	história	da	morte	do
papa	era	uma	impostura	e	que	a	Santa	Sé	estava	a	mentir.

Inquieta,	a	Civiltà	Cristiana	contactou	a	agência	de	notícias	ANSA	e	exigiu	publicamente	uma
autópsia.	Descobriu-se	então	que	os	embalsamadores	haviam	sido	acordados	às	cinco	da	manhã	para
embalsamar	o	cadáver	do	papa.	Estranho,	não	lhe	parece?”	Ela	fez	uma	careta,	sem	perceber	a
observação.

“Estranho?	Por	quê?”
“Então	não	foi	a	Rádio	do	Vaticano	que	anunciou	que	monsenhor	Magee	descobrira	o	corpo	do	papa

às	seis	e	meia	da	manhã?	Se	assim	foi,	como	é	possível	que	os	embalsamadores	tenham	sido	acordados
às	cinco	da	manhã?”

“Ora,	um	mero	equívoco”,	desvalorizou	Catherine.	“Tendo	sido	acordados	de	madrugada,	é	natural
que	os	embalsamadores	tenham	confundido	as	horas.”

“Não	confundiram	não.	O	registro	de	entradas	e	saídas	da	Cidade	do	Vaticano	assinala	que	o	carro
que	saiu	para	os	ir	buscar	passou	pelos	portões	às	cinco	e	vinte	e	três	da	manhã,	mais	de	uma	hora	antes
de	o	cadáver	ser	descoberto,	e	regressou	às	cinco	e	quarenta.	Ou	seja,	os	embalsamadores	estavam	no
Vaticano	antes	de	o	cadáver	ter	sido	encontrado.”

“Estranho.”
“O	próprio	envolvimento	dos	embalsamadores	suscita	questões,	pois	a	lei	italiana	proíbe	o

embalsamamento	antes	das	vinte	e	quatro	horas	após	a	morte	sem	a	autorização	de	um	magistrado.	Assim
sendo,	para	quê	tanta	pressa	em	embalsamar	o	papa?”

“Qual	foi	a	explicação	do	Vaticano?”
“O	cardeal	Villot	alegou	que	a	lei	canônica	proíbe	expressamente	que	os	corpos	dos	papas	sejam

sujeitos	a	autópsias,	razão	pela	qual	não	havia	necessidade	de	adiar	o	embalsamamento.”
“Voilà!	Aí	está	a	explicação.”
“O	problema	é	que	se	descobriu	que	a	lei	canônica	não	proíbe	nem	requer	autópsias.
Na	verdade	é	omissa	sobre	o	assunto.	De	resto,	o	corpo	de	Pio	VIII	já	havia	sido	autopsiado	em

1830,	o	que	prova	que	esta	explicação	não	tem	pés	nem	cabeça.”
“Ah!	O	Vaticano	foi	confrontado	com	isso?”
“Claro	que	foi.	A	justificação	foi	então	mudada.	A	nova	versão	passou	a	ser	que	João	Paulo	I	havia



sido	embalsamado	por	tradição.	Por	exemplo,	João	XXIII	tinha	sido	embalsamado.	O	problema	é	que
esta	explicação	também	não	colhe,	uma	vez	que	se	verificou	que	tradicionalmente	os	corpos	dos	papas
não	são	embalsamados.”

A	francesa	suspirou,	agastada	com	as	incongruências	e	contradições	do	Vaticano.
“Pois,	está	bem,	o	cardeal	Villot	mentiu”,	reconheceu.	“E	lamentável.	Mas	qual	a	relevância	disso?

Mesmo	que	tivesse	havido	homicídio,	o	que	ganhavam	os	assassinos	com	o	embalsamamento?	O	que
prova	isso?”

“O	embalsamamento	foi	feito	com	a	imediata	injeção	de	fluidos	sem	que,	por	exigência	específica	do
Vaticano,	se	retirasse	o	sangue	do	corpo”,	indicou	Tomás.	“Qualquer	médico	legista	sabe	que	esta	técnica
impede	uma	autópsia	completa	e	a	determinação	rigorosa	da	causa	de	morte,	uma	vez	que	os	químicos	do
embalsamamento	escondem	e	até	anulam	quaisquer	traços	de	veneno.	Ou	seja,	a	autópsia	solicitada	pela
Civiltà	Cristiana	não	era	possível.	Mais	estranho	ainda,	o	Vaticano	tinha	exigido	que	não	se	tirasse
qualquer	sangue	do	corpo,	o	que	inviabilizou	que	as	amostras	fossem	posteriormente	analisadas	por
peritos	forenses.”

“Talvez	num	embalsamamento	isso	não	fosse	possível.”
“Claro	que	era	possível.	Os	embalsamadores	poderiam	perfeitamente	tirar	umas	gotas	de	sangue	e	só

depois	proceder	ao	embalsamamento.	De	resto,	se	extraíssem	todo	o	sangue	do	corpo	o	embalsamamento
até	era	mais	rápido.	Não	o	fizeram	apenas	porque	o	Vaticano	os	proibiu	expressamente.	Começou	assim	a
criar-se	a	suspeita	de	que	o	cardeal	Villot	ordenara	o	embalsamamento	porque	não	queria	que	se
soubesse	qual	a	verdadeira	causa	da	morte	do	papa.”

“Ah!	Que	exagero!”
“O	veredito	de	que	João	Paulo	I	havia	sido	vitimado	por	um	enfarte	do	miocárdio	começou	também	a

ser	questionado.	As	últimas	pessoas	que	o	tinham	visto,	os	dois	assistentes	e	a	empregada,	afirmaram	que
quando	o	papa	se	foi	deitar	parecia	bem-disposto.	O	seu	médico	pessoal,	o	doutor	Giuseppe	da	Ros,
revelou	que	o	tinha	examinado	alguns	dias	antes	e	ele	estava	muito	bem	de	saúde.	Além	disso,	estranhou
que	tivesse	sido	vítima	de	um	problema	cardiovascular	porque	sofria	cronicamente	de	pressão	baixa.

Exercitava-se	com	regularidade,	não	fumava,	bebia	com	moderação	e	respeitava	uma	dieta	saudável.
Os	cardiologistas	de	todo	o	mundo	mostraram-se	até	muito	admirados	por	lhe	ter	sido	diagnosticado	um
enfarte	do	miocárdio	sem	se	conduzir	uma	autópsia.	Descreveram	um	diagnóstico	nessas	condições	como
‘inacreditável’.	Também	a	Ordem	dos	Médicos	italiana	reagiu	e	considerou	irresponsável	um	tal
diagnóstico	sem	autópsia,	para	mais	num	paciente	que	não	tinha	qualquer	história	de	doença	cardíaca.”

“Já	percebi	que	ficou	provado	que	a	Santa	Sé,	os	seus	médicos	e	os	embalsamadores...	enfim,
precipitaram-se.	E	então?”

“Não	se	limitaram	a	precipitar-se,	Catherine.	Mentiram	deliberada	e	consecutivamente.”
“Deliberada	e	consecutivamente?	Não	exageremos...”
“Não	tenha	dúvidas	do	que	lhe	estou	a	dizer.	A	imprensa	descobriu	que	até	o	relato	da	forma	como	o

cadáver	do	papa	havia	sido	encontrado	não	passava	de	uma	confabulação	mirabolante.”	“O	que	quer
dizer	com	isso?”

“Lembra-se	que	a	Rádio	do	Vaticano	tinha	anunciado	que	o	corpo	fora	encontrado	por	monsenhor
Magee?	Afinal	também	isso	era	mentira.	Quem	realmente	o	encontrou,	sabe-se	agora,	foi	outra	pessoa.”

“O	quê?”
“As	mentiras	sucediam-se	umas	às	outras.”
“E...	e	quem	foi	afinal	que	o	descobriu?”
Vendo	a	francesa	suspensa	de	todas	aquelas	revelações,	Tomás	fez	uma	pausa	antes	de	responder,	não

porque	precisasse,	mas	porque	queria	saborear	a	reação	dela.
“Uma	mulher.”
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Apesar	de	ela	própria	ser	mulher,	ninguém	como	Catherine	sabia	a	que	ponto	era	misógino	o	mundo
do	Vaticano.	A	Igreja	Católica	resistia	teimosamente	à	abertura	do	sacerdócio	ao	sexo	feminino	e	quando
se	argumentava	que	Jesus	não	discriminava	as	mulheres	logo	na	Santa	Sé	alguém	perguntava	se	alguma
fêmea	estivera	presente	na	última	ceia.

Daí	o	espanto	da	chefe	da	COSEA	quando	Tomás	lhe	revelou	que	o	cadáver	de	João	Paulo	I	havia
sido	descoberto	por	uma	mulher,	embora	o	sentimento	de	surpresa	não	se	limitasse	a	esse	aspecto	da
questão.	É	que,	a	ser	assim,	tratava-se	sobretudo	de	mais	um	indício	de	que	as	autoridades	do	Vaticano
mentiam	com	todos	os	dentes	sobre	uma	questão	de	grande	importância	para	os	fiéis	como	era	a	morte	de
um	papa,	e	isso	não	podia	ser	agradável	para	uma	católica	como	ela.

“Está	a	falar	a	sério?	O	cadáver	de	sua	santidade	foi	descoberto	por	uma	mulher?”
O	português	anuiu	com	um	movimento	afirmativo	da	cabeça.
“Sabe-se	hoje	que	a	verdadeira	história	não	é	aquela	que	a	Santa	Sé	contou	inicialmente	e	manteve

durante	anos.	Quando	a	Rádio	do	Vaticano	anunciou	que	o	corpo	tinha	sido	descoberto	por	monsenhor
Magee,	a	fonte	anônima	na	Santa	Sé	voltou	a	contactar	a	Civiltà	Cristiana	e	sugeriu	que	se	falasse	com	a
irmã	Vincenza	Taffarel	e	com	o	próprio	monsenhor	Magee	para	que	se	soubesse	a	verdade.	Inquieta,	a
Civiltà	Cristiana	sugeriu	aos	jornalistas	que	entrevistassem	essas	duas	pessoas	para	que	a	história	fosse
conhecida.	Espicaçada,	a	imprensa	telefonou	sucessivamente	para	a	Santa	Sé	com	o	objetivo	de	falar
com	elas.”

“E...	e	falou?”
“Não	deu	com	o	seu	paradeiro.	pelo	visto	não	estavam	no	Vaticano.	A	fonte	da	Civiltà	Cristiana

sugeriu	então	que	perguntassem	à	Santa	Sé	para	onde	tinham	ido	os	dois.
Os	jornalistas	ligaram	ao	padre	Panciroli,	diretor	do	Gabinete	de	Imprensa	do	Vaticano,	com	essa

pergunta.	Pressionado,	Panciroli	pediu	instruções	ao	cardeal	Villot	e	depois	informou	os	jornalistas	de
que	a	irmã	Vincenza	estava	‘inacessível’	e	monsenhor	Magee	‘deixara	o	país’.”

Catherine	fez	um	esgar	de	incredulidade,	“Tinha	deixado	o	país?	O	homem	que	encontrou	o	corpo	de
sua	santidade	saiu	de	Itália	à	pressa?”

“Extraordinário,	não	é?	Soube-se	depois	que	o	cardeal	Villot	mandara	urgentemente	a	irmã	Vincenza
para	um	convento,	com	ordens	para	não	falar	com	ninguém	sobre	o	assunto	enquanto	vivesse,	e	enviara
monsenhor	Magee	para	um	seminário	fora	de	Roma,	dizendo-lhe	que	só	o	chamaria	de	volta	‘quando
fosse	seguro’.	Magee	preferiu	ir	para	Liverpool,	onde	vivia	a	irmã,	e	adivinhe	quem	tratou	das	viagens?”

“Não	faço	ideia.”
“Monsenhor	Marcinkus,	em	pessoa.	O	presidente	do	banco	do	Vaticano	comprou-lhe	os	bilhetes	de

avião	e	meteu-o	num	carro	com	motorista,	rumo	ao	aeroporto.”
“Mas	o	que	queriam	eles	esconder	exatamente?	Qual	a	verdadeira	história	da	descoberta	do	corpo	de

sua	santidade?”
“A	verdadeira	história	só	foi	contada	por	fontes	anônimas	no	Vaticano	à	agência	italiana	de	notícias

ANSA.	Tudo	começou	às	quatro	e	meia	da	manhã,	quando	a	irmã	Vincenza	Taffarel	bateu	à	porta	do
quarto	de	João	Paulo	I	para	o	acordar	e	deixou	uma	bandeja	com	café	junto	à	entrada,	como	fazia
habitualmente.	Regressou	meia	hora	mais	tarde	e	descobriu	que	a	bandeja	continuava	no	mesmo	sítio.



Presumindo	que	o	papa	ainda	dormia,	voltou	a	bater	à	porta	e	chamou-o	em	voz	alta	para	o	acordar.
Como	ele	não	respondia,	a	irmã	Vincenza	entrou	em	pezinhos	de	lã	e	deu	com	ele	encostado	na	cama,	os
óculos	pendurados	no	nariz	e	as	mãos	agarradas	a	documentos	e	papéis	espalhados	sobre	os	lençóis.
Aproximou-se	e	viu	que	tinha	os	lábios	recolhidos,	as	gengivas	expostas	e	os	olhos	esbugalhados	num
esgar	macabro.	Pegou-lhe	no	pulso	e	não	o	sentiu.”

“Então	foi	ela	que	descobriu	o	cadáver.”
“Foi	ela.	Assustada,	tocou	as	campainhas	para	chamar	as	secretárias	e	depois	saiu	à	procura	de

outras	freiras	e	do	padre	Diego	Lorenzi,	o	secretário	que	o	papa	trouxera	de	Veneza.	Lorenzi	acorreu	ao
quarto	e	viu	o	corpo.	A	seguir	apareceu	o	outro	secretário,	monsenhor	Magee,	que	confirmou	que	o	papa
estava	morto.	A	primeira	coisa	que	Magee	fez	foi	telefonar	ao	cardeal	Villot,	o	que	é	natural	porque
nestas	circunstâncias	era	ele	o	camarlengo.	O	secretário	de	Estado,	que	vivia	dois	pisos	abaixo,	apareceu
poucos	minutos	depois	nos	apartamentos	papais	e,	para	espanto	de	monsenhor	Magee,	veio	barbeado,
bem	arranjado	e	com	as	vestes	eclesiásticas	aprumadas.”

“Monsenhor	Magee	ficou	espantado	com	isso?	Por	quê?	Parece-	-me	normal	que	o	secretário	de
Estado	ande	bem	arranjado.”

“Eram	cinco	da	manhã,	Catherine”,	sublinhou	o	historiador.	“Apesar	da	hora	matinal,	o	cardeal	não
tinha	ar	de	quem	acabava	de	sair	da	cama.	Isso	é	estranho,	não	lhe	parece?”

“Talvez,	mas	nada	prova.”
“Logo	que	chegou	junto	ao	cadáver,	o	cardeal	Villot	apressou-se	a	recolher	os	medicamentos	do	papa

e	os	documentos	espalhados	pela	cama,	os	tais	relacionados	com	‘certas	nomeações	na	cúria	romana	e	no
episcopado	italiano’.	Depois	ligou	ao	cardeal	Confalonieri	e	ao	cardeal	Casaroli	e	a	seguir	chamou	o
médico	do	Vaticano.	O	médico	veio	e	produziu	o	bizarro	diagnóstico	de	enfarte	do	miocárdio	e	o	cálculo
de	que	ele	tinha	morrido	às	onze	da	noite.	Por	fim,	ainda	eram	seis	da	manhã,	o	cardeal	Villot	mandou
selar	os	apartamentos	papais	e	apareceram	os	técnicos	para	embalsamar	o	corpo.”

“Zut,	estavam	com	pressa.”
“Muita.	Após	o	embalsamamento	ocorreu	um	episódio	igualmente	estranho.	O	cardeal	Villot	disse	a

monsenhor	Magee	que	teriam	de	apresentar	ao	mundo	uma	história	diferente	daquela,	pois	a	revelação	de
que	uma	mulher	tinha	o	direito	de	entrar	no	quarto	do	papa	poderia	desencadear	rumores	desagradáveis.
A	irmã	Vincenza	teria	de	desaparecer	de	cena	e	daí	em	diante	seria	ele,	monsenhor	Magee,	quem
descobrira	o	corpo.	Se	não	fosse	assim,	começaria	a	má-língua.”

“Isso	é	verdade...”
“Isso	era	uma	desculpa	para	os	forçar	a	manter	o	segredo	absoluto	sobre	o	que	acontecera	de	fato.	O

que	Villot	queria	realmente	encobrir	não	era	a	identidade	da	pessoa	que	fizera	a	descoberta,	pois	isso
não	é	com	efeito	muito	relevante,	mas	a	questão	dos	medicamentos	que	estavam	na	mesinha	de	cabeceira
e	dos	documentos	que	o	papa	consultava	na	altura	em	que	morreu.	E	que	na	mesma	conversa	em	que
combinou	alterar	os	fatos,	o	cardeal	Villot	disse	a	monsenhor	Magee	que	não	poderia	referir	a	ninguém
os	documentos	espalhados	sobre	os	lençóis	nem	os	medicamentos	entretanto	guardados.	O	secretário	do
papa	sentia-se	naturalmente	confundido	com	tudo	o	que	acontecera	e	acatou	as	ordens	sem	as	discutir.	Foi
assim	que	começou	a	operação	para	encobrir	os	verdadeiros	fatos	que	envolveram	a	morte	de	João	Paulo
I.	As	revelações	das	fontes	anônimas	à	ANSA	foram	prontamente	negadas	pelo	Vaticano,	que	manteve	a
mentira	durante	anos,	até	por	fim,	sob	a	pressão	das	investigações	externas,	reconhecer	que	a	verdadeira
história	era	outra	e	tinha	andado	a	enganar	os	fiéis.”

“Estou	a	perceber.”
“Há	um	outro	elemento	estranho	em	toda	esta	história.	Antes	das	sete	da	manhã,	o	sargento	Hans

Roggan,	da	guarda	suíça,	encontrou	monsenhor	Marcinkus	diante	dos	escritórios	do	banco	do	Vaticano,
mesmo	ao	lado	do	Palácio	Apostólico,	onde	o	papa	morrera.	O	sargento	anunciou-lhe	a	morte	do	papa	e
ao	que	parece	Marcinkus	não	mostrou	a	menor	emoção	nem	fez	qualquer	comentário.”



“E	então?	O	que	prova	isso?”
“Eram	seis	e	quarenta	e	cinco	da	manhã,	Catherine...”
“E	depois?	Se	calhar	monsenhor	Marcinkus	gostava	de	acordar	cedo.”
“Por	acaso	não.	Além	de	viver	num	apartamento	da	Villa	Stricht,	que	se	situa	a	vinte	minutos	do

Vaticano,	monsenhor	Marcinkus	era	conhecido	justamente	por	acordar	tarde.	E	logo	naquele	dia	estava
ele	às	seis	e	tal	da	manhã	perto	do	Palácio	Apostólico,	onde	o	papa	acabava	de	morrer,	mas	sem	que
supostamente	soubesse	ainda	da	notícia.	E	pouco	depois	o	mesmo	monsenhor	Marcinkus,	a	quem	João
Paulo	I	precisamente	na	véspera	decidira	afastar	do	banco	do	Vaticano,	estava	a	tratar	dos	bilhetes	de
monsenhor	Magee	para	que	ele	saísse	de	Roma	e	assim	não	fosse	questionado	pela	imprensa	sobre	as
circunstâncias	da	morte	do	papa.	Curioso,	não?”

“Realmente...”
“Aqui	estamos	nós	com	mentiras	atrás	de	mentiras	atrás	de	mentiras	e	uma	série	de	fatos	anômalos.	A

verdade	é	que	houve	cardeais	que	ficaram	inquietos.	O	cardeal	Confalonieri	defendeu	que	se	fizesse	uma
autópsia	para	desfazer	os	boatos	que	se	multiplicavam.	Na	defensiva,	o	secretário	de	Estado	viu-se
forçado	a	apresentar	uma	nova	versão	dos	acontecimentos.	Afinal,	acabou	por	reconhecer	o	cardeal
Villot,	o	papa	não	sofrera	enfarte	do	miocárdio	nenhum.”

Catherine	arregalou	os	olhos.
“O	quê?!”
“Foi	assim	mesmo”,	repetiu	Tomás.	“O	cardeal	Villot	admitiu	que	não	houve	enfarte.”
“Mas...	mas...”
A	francesa	estava	absolutamente	siderada,	de	tal	modo	que	encarava	o	seu	interlocutor	com	uma

expressão	de	incredulidade.	Não	podia	ser,	decerto	ele	exagerava;	não	era	possível	que	o	Vaticano
anunciasse	uma	causa	de	morte	do	papa	sabendo	que	ele	morrera	por	outro	motivo.

Mas	Tomás	reforçou	a	afirmação.
“Villot	reconheceu	que	mentira	sobre	a	causa	da	morte.”
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As	revelações	sobre	as	estranhas	circunstâncias	que	envolveram	a	morte	de	João	Paulo	I	tinham
chegado	a	um	ponto	crucial.

“O	cardeal	Villot	reconheceu	que	tinha	deliberadamente	faltado	à	verdade	sobre	a	causa	de	morte	do
papa”,	insistiu	Tomás.	“O	que	se	tinha	passado,	alegou	o	secretário	de	Estado	e	camarlengo,	foi	que	João
Paulo	I	havia	tomado	inadvertidamente	uma	overdose	fatal	de	Effortil,	um	medicamento	para	a	pressão
arterial.	Fora	isso	que	o	matara.	Villot	sublinhou	que	era	preciso	evitar	a	autópsia.”

“por	quê?”
“Porque	a	autópsia	iria	revelar	a	mentira	e	mostrar	a	verdadeira	causa	de	morte.
Villot	defendeu	que	o	resultado	do	exame	forense	poderia	criar	a	ideia	de	que	o	papa	se	tinha

suicidado	ou	fora	assassinado.”
A	francesa	mostrava-se	ainda	incrédula.
“Villot	admitiu	mesmo	que	sua	santidade	não	morreu	de	enfarte	do	miocárdio?”
“Admitiu	em	privado,	sim.	Um	cardeal	que	pediu	o	anonimato	revelou	a	um	investigador	que	Villot

lhe	tinha	dito	que	se	fosse	feita	alguma	autópsia	se	descobriria	que	o	papa	havia	sido	vitimado	por	uma
dose	excessiva	do	medicamento.”

“Isso	é	muito	grave.”
“Mais	grave	ainda	se	associarmos	esta	questão	ao	problema	da	determinação	da	hora	do	óbito.	Como

já	vimos,	o	Vaticano	anunciou	que	João	Paulo	I	morreu	por	volta	das	onze	da	noite.	O	problema	é	que	os
autores	do	embalsamamento	foram	questionados	por	um	investigador	e	afirmaram	que,	pela	ausência	de
rigor	mortis	e	pela	temperatura	do	corpo,	a	morte	só	podia	ter	ocorrido	entre	as	quatro	e	as	cinco	da
manhã.	O	investigador	questionou-os	em	três	ocasiões	e	nas	três	os	embalsamadores	foram	categóricos
em	relação	a	esse	pormenor.”

“Sim,	e	então?”
“É	muito	simples.	Se	morreu	por	tomar	uma	dose	excessiva	de	medicamento,	como	o	cardeal	Villot

admitiu	em	privado,	quer	dizer	que	acordou	de	repente	às	quatro	ou	cinco	da	manhã	e	se	pôs	a	engolir
doses	enormes	de	Effortil.	Isso	não	é	credível.	Todas	as	pessoas	que	têm	uma	rotina	de	medicamentos
sabem	qual	o	medicamento	que	tomam	e	quando.

Se	o	Effortil	era	para	tomar	ao	deitar,	tomava-o	ao	deitar.	Ninguém	acorda	a	meio	da	noite	e	se	põe	a
tomar	quantidades	industriais	de	um	medicamento,	como	é	bom	de	ver.”

Ela	abanou	de	novo	a	cabeça,	afligida	com	o	comportamento	do	antigo	secretário	de	Estado	e	com
todas	as	incongruências	da	história	apresentada	pelo	Vaticano,	rendendo-se	à	evidência	revelada	pelos
argumentos	do	historiador.

“Tem	razão,	Tomás”,	acabou	por	admitir.	“Tudo	isto	cheira	realmente	a	esturro.”
“Faço	notar	que	não	há	provas	de	nada	nem	certeza	de	grande	coisa,	a	não	ser	de	três	fatos.	O

primeiro	é	que	o	cardeal	Villot	mentiu	e	mandou	mentir	e	o	segundo	é	que	autorizou	o	embalsamamento
de	João	Paulo	I,	inviabilizando	a	autópsia.	O	terceiro	fato	é	que	os	grandes	beneficiários	da	morte	do
papa	foram	o	próprio	Villot	e	Marcinkus,	pois	salvaram	os	seus	cargos,	e	ainda	Calvi,	que	pôde
continuar	as	suas	negociatas,	e	Sindona,	que	manteve	o	Vaticano	calado	sobre	as	vigarices	numa	altura
em	que	era	apertado	noutras	frentes.”



“Mas	o	que	aconteceu	a	seguir?	Como	rebentou	o	escândalo	do	Banco	Ambrosiano?”
“Como	sabe,	o	conclave	elegeu	um	novo	papa,	o	polaco	Karol	Wojtyla,	que	assumiu	o	nome	de	João

Paulo	II.	O	Banco	de	Itália	terminou	entretanto	a	investigação	ao	Banco	Ambrosiano	e	concluiu	que	a
instituição	praticara	múltiplas	fraudes.	O	assunto	foi	entregue	ao	juiz	Alessandrini	para	que	avançasse	o
processo	criminal.	O	seu	imediato	assassinato,	no	entanto,	atrasou	esse	processo.	Com	esta	morte	as
investigações	passaram	a	avançar	a	passo	de	caracol,	mas	nessa	altura	ocorreu	um	outro	incidente	muito
revelador.	O	governador	do	Banco	de	Itália	e	o	seu	braço	direito	insistiram	que	as	descobertas	feitas	já
eram	suficientes	para	pôr	Calvi	atrás	das	grades	e	exigiram	celeridade	no	processo.	Havia	que	atuar,	e
depressa.	Um	juiz	avançou	então	com	uma	ordem	de	prisão,	mas	não	de	Calvi.

Os	detidos	foram,	imagine-se,	o	próprio	governador	do	Banco	de	Itália	e	o	seu	braço	direito.”
“O	quê?!”
“Parece	anedota,	não	parece?	Mas	aconteceu	mesmo.	Foram	ambos	condenados	a	penas	de	prisão	por

não	terem	divulgado	informações	que	supostamente	teriam	sobre	um	crime,	mas	meses	depois	concluiu-se
que	a	acusação	era	falsa.	Isto	mostra	como	Calvi	se	movimentava	bem	nos	meandros	do	poder.	O
governador	do	Banco	de	Itália	regressou	ao	cargo	e,	apesar	de	ter	experimentado	na	pele	o	poder	dos
corruptos,	ainda	teve	ânimo	para	resistir	a	pressões	de	um	dos	homens	de	confiança	do	primeiro-ministro
para	que	o	Banco	de	Itália	cobrisse	os	buracos	deixados	pelo	outro	parceiro	do	banco	do	Vaticano,
Sindona.

Este	estava	desesperado	com	as	descobertas	que	o	advogado	Ambrosoli	andava	a	fazer	na	Banca
Privata	Italiana,	para	onde	fora	nomeado	pelo	Banco	de	Itália	como	liquidatário.

Ambrosoli	descobrira	como	Sindona	havia	saqueado	sete	bancos	em	Itália,	na	Suíça,	na	Alemanha	e
nos	Estados	Unidos,	fazendo	desaparecer	duzentos	e	setenta	milhões	de	dólares,	e	detetara	também	os
crimes	cometidos	em	parceria	com	o	banco	do	Vaticano,	designadamente	o	negócio	da	Banca	Cattolica
dei	Venero.	Sindona	tinha	de	o	travar.	Agora	diga-me,	o	que	acha	que	ele	fez?”

“Processou-o?”
“Contratou	um	assassino	da	família	Gambino”,	foi	a	resposta	seca.	“Ambrosoli	foi	morto	a	tiro.	Dois

dias	depois	foi	a	vez	de	ser	abatido	um	polícia	que	investigava	a	loja	maçônica	P2	e	a	lavagem	de
dinheiro	e	na	semana	seguinte	foi	assassinado	um	dos	responsáveis	da	polícia	de	Palermo,	que	estudava
as	ligações	de	Calvi	e	Sindona	à	máfia	e	descobrira	que	Sindona	usara	o	banco	do	Vaticano	para	lavar	o
dinheiro	ganho	com	tráfico	de	heroína.”

Catherine	fechou	os	olhos;	a	católica	que	havia	nela	sentia-se	asfixiar	em	porcaria.
“Só	lama,	só	lama...”
“Entretanto,	o	caso	do	Banco	Ambrosiano	aproximava-se	do	desfecho.	Calvi	montara	com	Marcinkus

um	esquema	complicado	em	que	o	banco	do	Vaticano	era	usado	para	transferir	dinheiro	do	Ambrosiano
para	oito	empresas-fantasma	em	paraísos	fiscais.

Voaram	assim	mais	de	um	bilhão	de	dólares,	de	que	o	banco	do	Vaticano	embolsou	comissões
chorudas.	Com	o	terceiro	choque	petrolífero,	de	1979,	as	taxas	de	juro	subiram	e	os	gastos	do
Ambrosiano	tornaram-se	gigantescos.	A	Guarda	di	Finanza	pôs-se	a	investigar	as	oito	empresas-fantasma
e,	apesar	de	se	esforçar	por	olhar	para	o	lado,	tropeçou	em	irregularidades	atrás	de	irregularidades.	O
juiz	que	substituíra	o	assassinado	Alessandrini,	e	que	por	amor	à	própria	pele	também	andava	a	arrastar
os	pés,	viu-se	na	obrigação	de	apreender	o	passaporte	de	Calvi	e	avisá-lo	de	que	enfrentaria	acusações
criminais.”

“O	que	fez	a	Santa	Sé	quando	isso	aconteceu?”
Tomás	manteve	os	olhos	fixos	na	francesa,	como	se	lhe	quisesse	mostrar	que	a	resposta	era	de	tal

modo	óbvia	que	nem	valia	a	pena	fazer	a	pergunta.
“Nada.”



LXXVIII

A	justiça	italiana	iniciara	a	caça	a	Roberto	Calvi,	presidente	do	Banco	Ambrosiano	e	principal
parceiro	do	banco	do	Vaticano	em	inúmeras	negociatas,	e	a	Santa	Sé	decidira	não	fazer	nada?	Sendo
católica	e	auditora,	Catherine	não	compreendia	a	afirmação	do	interlocutor.	Decerto	ele	equivocara-se.

“Não	pode	ser,	Tomás”,	argumentou	a	francesa.	“A	Santa	Sé	não	pode	ter	ficado	de	braços	cruzados
quando	soube	que	um	juiz	apreendeu	o	passaporte	de	Calvi	e	lhe	anunciou	que	iria	enfrentar	processos
criminais.	Isso	não	faz	sentido.”

“Pois	não”,	concordou	o	historiador.	“No	entanto,	o	Vaticano	decidiu	nada	fazer.”
A	chefe	da	COSEA	teve	dificuldade	em	acreditar.
“Mas	a	Igreja	foi	mesmo	informada?	Tem	a	certeza?”
“O	próprio	ministro	italiano	do	Tesouro	veio	aqui	ao	Vaticano	implorar	ao	responsável	pelos

Negócios	Estrangeiros	da	Santa	Sé,	o	cardeal	Agostino	Casaroli,	que	a	Igreja	cortasse	os	seus	laços	com
o	Ambrosiano”,	indicou	Tomás.	“Casaroli	foi	falar	com	João	Paulo	II	e	o	pedido	do	ministro	foi	pura	e
simplesmente	ignorado.	O	Vaticano	não	fez	nada	de	nada.”

“Mas...	Por	quê?	A	Santa	Sé	enlouqueceu?”
“Só	há	uma	explicação”,	disse	o	português.	“O	corte	era	já	impossível	uma	vez	que	o	Ambrosiano	se

tornara	na	prática	propriedade	do	banco	do	Vaticano.	A	verdade	é	que	a	iniciativa	do	governo	italiano
não	foi	a	única.	Também	os	acionistas	do	Ambrosiano	escreveram	uma	carta	ao	papa	a	alertá-lo	para
todas	as	irregularidades	na	instituição	e	para	as	relações	que	se	estabeleceram	entre	o	banco	do	Vaticano,
Calvi,	a	loja	maçônica	P2	e	a	máfia,	e	a	apelar	à	sua	intervenção.	Tiveram	até	o	cuidado	de	redigir	a
carta	em	polaco	para	terem	a	certeza	de	que	João	Paulo	II	compreendia	o	seu	teor,	mas	o	papa	nem	se
dignou	responder-lhes.	Desesperado,	o	próprio	vice-presidente	do	Banco	Ambrosiano	pediu	a	demissão
de	Calvi.	Dias	depois,	um	assassino	ligado	à	máfia	abriu	fogo	sobre	o	vice-presidente.	Este	ficou	ferido
mas	um	segurança	do	Ambrosiano	interveio	e	o	assassino	foi	abatido.	Mais	tarde	a	polícia	identificou
Calvi	como	a	fonte	de	pagamento	do	contrato	do	mafioso.”

“Mince!	Será	possível	que	esta	gente	só	pense	em	matar	quem	se	lhes	atravesse	no	caminho?”
“Ouça,	Catherine,	o	banco	do	Vaticano	escolheu	cometer	crimes	financeiros	em	parceria	com

banqueiros	ligados	à	máfia.	Do	que	estava	à	espera?	De	meninos	de	coro?”
Ela	suspirou	com	resignação.
“Pois...”
“Os	acontecimentos	seguintes	foram	relativamente	rápidos.	Ocorreu	o	atentado	na	Praça	de	São

Pedro	contra	João	Paulo	II,	dias	depois	Calvi	foi	preso	e	condenado	a	quatro	anos	de	cadeia	e	a	seguir
Sindona	viu-se	acusado	do	assassínio	de	Ambrosoli.	Tudo	se	desmoronava,	mas	eis	que	os	corruptos
receberam	um	novo	sopro	de	vida.	Calvi	foi	libertado	sob	caução	enquanto	aguardava	a	decisão	do
recurso	e	o	Banco	de	Itália	deixou-o	regressar	à	chefia	do	Banco	Ambrosiano.”

“Apesar	de	ter	sido	condenado	e	de	todos	os	podres	encontrados	no	Ambrosiano?”
“Na	altura	correu	que	Calvi	tinha	chegado	a	um	acordo	com	o	Ministério	Publico	de	que	cooperaria

com	a	justiça	em	troca	de	benefícios.	Apareceu,	no	entanto,	um	novo	problema.	As	subsidiárias	do	Banco
Ambrosiano	no	Peru,	na	Nicarágua,	no	Panamá,	nas	Bahamas	e	no	Luxemburgo	tinham	contraído
empréstimos	superiores	a	um	bilhão	de	dólares	de	outros	bancos,	incluindo	o	banco	do	Vaticano,	para



que	Calvi	pudesse	comprar	ações	do	Ambrosiano	e	assim	elevar	a	cotação	do	seu	próprio	banco	na
bolsa.	Calvi	queria	ainda	mais	dinheiro	para	essa	operação,	mas	os	responsáveis	das	subsidiárias	no
Peru	e	na	Nicarágua,	que	já	tinham	grandes	buracos	à	conta	de	todas	estas	manigâncias,	estavam	a	par	das
suspeitas	da	Guarda	di	Finanza	de	que	as	oito	empresas-fantasma	em	paraísos	fiscais	pertenciam	ao
próprio	Ambrosiano.”

“Fizeram	eles	muito	bem”,	aprovou	a	auditora.	“Se	as	empresas	eram	mesmo	do	Ambrosiano,	isso
queria	dizer	que	os	empréstimos	não	tinham	garantia,	como	é	bom	de	ver.	Isso	significaria	que	nunca
seriam	pagos.”

“Justamente	o	raciocínio	dos	gestores	peruano	e	nicaraguense.	Perante	as	juras	de	Calvi	de	que	essas
oito	empresas	eram	propriedade	do	banco	do	Vaticano,	os	gestores	exigiram	uma	prova.	Calvi	foi	ter	com
Marcinkus	e	obteve	duas	cartas	de	conforto	em	que	o	banco	do	Vaticano	assegurava	que	as	oito	empresas
eram	mesmo	suas.	Em	troca,	Calvi	pagou	uma	comissão	ao	banco	do	Vaticano	e	deixou	uma	carta	secreta
a	absolver	a	Igreja	da	obrigação	de	pagar	os	empréstimos	contraídos	para	as	oito	empresas-	-fantasma.
Pouco	depois,	e	à	custa	de	todas	estas	engenharias,	o	Ambrosiano	anunciou	que	os	seus	lucros	anuais
haviam,	imagine-se,	triplicado.”

Catherine	riu-se;	conhecia	demasiado	bem	a	ginástica	contabilística	dos	bancos	para	anunciarem
resultados	fantásticos.

“Lucros-fantasma.”
“Só	que	a	realidade	acaba	sempre	por	se	impor,	não	é	verdade?	A	família	de	Calvi	revelou	que	Licio

Gelli,	o	homem-forte	da	loja	maçônica	P2,	que	entretanto	fugira	para	o	Uruguai,	continuava	a	ligar-lhe	a
exigir	dinheiro	e	Calvi	pagava.	Sempre	que	alguém	da	família	atendia	o	telefone,	Gelli	dava	o	seu	nome
de	código.	Imagine	que	nome	escolheu.”

“Não	faço	ideia.”
“Luciani.”
Ela	estreitou	as	pálpebras.
“Qual	Luciani?	Albino	Luciani?”
“Há	outro?”,	questionou	ele	em	tom	retórico.	“Sempre	que	alguém	da	família	de	Calvi	atendia	um

telefonema	de	Gelli,	este	dizia	‘Luciani’.	Acha	normal?	Era	como	se	quisesse	recordar	a	Calvi	o	papa
que	morrera	em	circunstâncias	tão	suspeitas.	Um	investigador	da	morte	de	João	Paulo	I	contactou	Calvi	e
este,	ao	perceber	que	o	tema	da	conversa	era	Albino	Luciani,	ficou	muito	agitado.	‘Quem	o	mandou
contra	mim?’,	gritou.	‘Quem	lhe	disse	que	falasse	comigo?	Eu	pago	sempre.	Eu	pago	sempre.	Como
conhece	Gelli?	O	que	quer?

Quanto	quer?’”
“Mince,	o	nome	do	papa	falecido	pô-lo	mesmo	nervoso...”
“Foi	nessa	mesma	altura	que	o	Banco	de	Itália	lhe	pediu	explicações	detalhadas	sobre	as

transferências	envolvendo	as	oito	empresas-fantasma.	Só	que	era	tudo	inexplicável.	Calvi	entrou	em
pânico	e	fez	as	malas.	‘Vou	revelar	coisas	que	quando	forem	conhecidas	vão	abalar	o	Vaticano’,	disse	ele
a	um	familiar.	‘O	papa	terá	de	resignar.’	A	seguir	fugiu	do	país.

As	ações	do	Ambrosiano	entraram	em	queda	e	os	inspetores	do	Banco	de	Itália	perceberam
finalmente	que	tudo	ia	bater	à	porta	do	banco	do	Vaticano.	Os	gestores	do	Ambrosiano	exigiram	então
que	o	banco	do	Vaticano	assumisse	as	dívidas	das	oito	empresas-fantasma,	conforme	Marcinkus	garantira
nas	cartas	de	conforto,	mas	a	Santa	Sé	mostrou	a	carta	secreta	de	Calvi	a	ilibar	o	banco	do	Vaticano.	A
Igreja	pensou	que	se	safava.

O	problema	é	que	com	o	tempo	se	percebeu	que	essa	carta	secreta	não	tinha	valor	legal,	pois	para
isso	o	seu	conteúdo	devia	ter	sido	dado	a	conhecer	às	subsidiárias	do	Peru	e	da	Nicarágua	e	à
administração	e	aos	acionistas	do	Ambrosiano.	Ou	seja,	para	ser	válida	a	carta	secreta	não	podia	ser
secreta.”	“Isso	é	evidente!”,	confirmou	a	francesa.	“Qualquer	auditor	sabe,	e	Marcinkus	também	devia



saber!”
“A	primeira	reação	do	Vaticano	foi	dizer	que	não	pagava	nem	um	tostão.	Sem	dinheiro	nem	crédito,	o

Banco	Ambrosiano	foi	à	falência.	No	mesmo	dia,	Calvi	apareceu	enforcado	numa	ponte	em	Londres.	A
polícia	concluiu	inicialmente	que	se	tratava	de	um	suicídio,	mas	dezasseis	anos	depois	o	corpo	foi
exumado	e	um	exame	forense	determinou	que	ele	fora	assassinado.”

“Por	quem?”
“Um	mafioso	admitiu	o	crime	e	disse	que	a	ordem	fora	dada	pela	máfia,	em	articulação	com	Licio

Gelli,	da	P2.	Falou	em	dinheiros	desaparecidos,	mas	é	provável	que	os	mandantes	do	crime	tivessem
muito	a	temer	de	uma	eventual	colaboração	de	Calvi	com	a	justiça,	como	é	evidente.	Havia	assuntos
importantes	em	jogo,	crimes	que	nunca	mais	acabavam,	incluindo	possivelmente	a	morte	do	papa.	Muita
coisa	grave	que	era	preciso	silenciar.	De	resto,	a	própria	Procuradoria	de	Roma	concluiu	que	a	máfia	não
tinha	atuado	por	interesse	próprio,	mas	sim	em	defesa	do	que	descreveu	como	‘importantes	figuras
políticas	e	institucionais	da	maçonaria,	da	P2	e	do	banco	do	Vaticano’,	hipótese	confirmada	por	um	dos
assassinos	perante	o	juiz.”

“E	o	Vaticano,	como	reagiu	a	tudo	isto?”
“Foi	o	pânico.	O	Banco	de	Itália	considerou	que	o	esquema	das	três	cartas	constituía	uma

conspiração	de	Marcinkus	e	Calvi	para	cometer	fraude	e	um	juiz	de	Turim	abriu	uma	investigação	a
Donato	de	Bonis,	o	número	dois	do	banco	do	Vaticano,	que	se	envolvera	em	algumas	transações	ilegais
de	Calvi.	O	Ministério	Público	estudou	a	possibilidade	de	acusar	De	Bonis	de	cumplicidade	no	colapso
do	Ambrosiano,	mas	acabou	por	considerá-lo	apenas	um	executante.	Pior	que	tudo	isso,	não	só	o	banco
do	Vaticano	perdera	todo	o	dinheiro	que	emprestara	ao	Ambrosiano	como	ainda	por	cima,	e	valendo-se
das	duas	cartas	de	conforto	assinadas	por	Marcinkus,	os	credores	das	oito	empresas-fantasma	exigiram
que	a	Santa	Sé	honrasse	as	garantias	que	dera.	Depois	de	muitas	hesitações	e	avanços	e	recuos,	e	graças
pelo	visto	à	intervenção	de	monsenhor	Dardozzi,	o	Vaticano	lá	aceitou	dar-se	como	responsável	moral
por	toda	a	escandaleira	e	pagou	mais	de	duzentos	e	quarenta	milhões	de	dólares	de	indemnizações.”

“E	Sindona?”
“Foi	extraditado	para	Itália	e	condenado	a	prisão	perpétua	pelo	homicídio	de	Ambrosoli.	Anunciou

na	cadeia	que	ia	pôr	a	boca	no	trombone	e	denunciar	tudo	e	todos.
Dois	dias	depois,	ao	beber	um	café	no	estabelecimento	de	alta	segurança	de	Yoghera,	onde	fora

encerrado,	vomitou	e	caiu	no	chão	aos	gritos	de	que	fora	envenenado.	Morreu	volvidos	dois	dias.	As
análises	laboratoriais	detetaram	cianeto	no	café.”

Catherine	suspirou	profundamente.
“Ufa!	Que	história!”
Terminada	a	longa	narrativa	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano,	Tomás	recostou-se	na	cadeira	e

cruzou	os	braços,	observando	a	interlocutora	com	um	leve	sorriso	nos	lábios.
“As	incríveis	trafulhices	de	Marcinkus	em	toda	esta	lamentável	odisseia	só	têm	paralelo	na	sua

espantosa	impunidade.	Com	tudo	isto	a	acontecer,	o	que	fez	João	Paulo	II?
Demitiu-o?	Expulsou-o	do	Vaticano?	Entregou-o	à	justiça?	De	modo	nenhum.	Não	só	o	manteve	como

presidente	do	banco	do	Vaticano,	decerto	um	prêmio	pela	sua	competência	e	honestidade	cristãs,	como
ainda	por	cima	o	nomeou	presidente	da	Comissão	Pontifícia,	um	cargo	que	implicava	a	sua	elevação	a
arcebispo	e	fez	dele	o	governador	virtual	da	Cidade	do	Vaticano.”

A	auditora	arregalou	os	olhos.
“O	papa	promoveu-o?!”
“É	verdade.	Já	como	arcebispo,	Marcinkus	viu	a	justiça	italiana	emitir	um	mandado	de	captura	em

nome	dele	e	de	outros	dois	altos	funcionários	do	banco	do	Vaticano.	A	Igreja	invocou	o	artigo	onze	do
Tratado	de	Latrão	para	os	proteger	e	o	arcebispo	Marcinkus	ficou	confinado	às	muralhas	leoninas.	Se
saísse,	seria	detido	pela	polícia	italiana.”



“Isso	é	tudo	incrível.”
“No	meio	de	tudo	isto,	o	escândalo	provocou	uma	queda	de	setenta	e	cinco	por	cento	nos	donativos

para	o	óbolo	de	Pedro,	agravando	a	ruína	do	Vaticano.	Perante	a	catástrofe,	os	cardeais	imploraram	a
João	Paulo	II	que	fizesse	alguma	coisa	para	restabelecer	a	confiança	dos	fiéis.	O	papa	respondeu	que,	se
isso	significava	entregar	o	arcebispo	Marcinkus	para	que	se	fizesse	justiça,	nem	pensar.”

Catherine	evitou-lhe	o	olhar;	o	comportamento	do	sumo	pontífice	era	demasiado	embaraçoso.
“Pois...”
“Imagino	por	isso	que	calcule	qual	é	a	pergunta	que	tenho	para	lhe	fazer	agora,	não	é	verdade?	Olhe

que	a	resposta	vale	um	milhão	de	euros.”
Ela	respirou	fundo,	como	se	de	fato	soubesse	o	que	aí	vinha	mas	precisasse	que	o	historiador

formulasse	mesmo	a	pergunta.
“Diga	lá.”
“Por	que	razão	João	Paulo	II	protegeu	Marcinkus?”
Catherine	alçou	um	sobrolho.
“Não	sabe?”
“Só	vejo	uma	possibilidade.”
“Qual?”
Tomás	permaneceu	mais	um	instante	recostado	na	cadeira.	Depois,	como	se	de	repente	tivesse	ganho

vida,	inclinou-se	para	a	frente	e	aproximou	a	cara	da	francesa	como	se	quisesse	estudar	a	sua	reação	ao
que	tinha	para	dizer.

“O	papa	estava	metido	no	golpe.”



LXXIX

Aquele	sempre	fora	para	Tomás	um	dos	maiores	mistérios	do	escândalo	do	Banco	Ambrosiano.
Como	era	possível	que,	depois	de	ter	andado	durante	anos	e	anos	envolvido	em	milhentas	operações
ilegais	com	Michele	Sindona	e	Roberto	Calvi,	ambos	banqueiros	ligados	à	máfia	e	condenados	pela
justiça,	e	de	ver	um	mandado	de	captura	passado	pelas	autoridades	italianas	em	seu	nome,	monsenhor
Marcinkus	não	só	tivesse	sido	sempre	protegido	da	justiça	como	se	tivesse	mantido	presidente	do	IOR	e
ainda	por	cima	promovido	pelo	papa	a	arcebispo?

“O	comportamento	de	João	Paulo	II	em	relação	ao	escândalo	do	Banco	Ambrosiano	foi	muito
suspeito”,	insistiu	o	historiador.	“Menos	de	dois	meses	depois	de	ter	iniciado	o	seu	pontificado,	Karol
Wojtyla	chamou	monsenhor	Marcinkus	para	uma	reunião	nos	apartamentos	papais.	É	preciso	lembrar	que
nessa	altura	se	avolumavam	incidentes	em	torno	de	Marcinkus,	pois	o	FBI	já	o	havia	interrogado	sobre	a
emissão	de	papel	comercial	falsificado,	o	Banco	de	Itália	descobrira	irregularidades	no	Banco
Ambrosiano,	uma	auditoria	interna	pedida	por	João	Paulo	I	revelara	anomalias	no	banco	do	Vaticano	e
esse	papa	já	tinha	dado	ao	cardeal	Villot	ordem	para	afastar	imediatamente	o	presidente	da	instituição.”

“Tem	a	certeza	de	que	sua	santidade	estava	a	par	de	tudo	isso?”
“Claro	que	tenho.	Seis	meses	antes	da	reunião	de	João	Paulo	II	com	monsenhor	Marcinkus,	dois

cardeais	entregaram-lhe	a	auditoria	ao	banco	do	Vaticano	e	no	próprio	dia	da	reunião	um	desses
cardeais,	preocupado	com	assegurar-se	de	que	o	papa	estava	dentro	do	dossiê,	perguntou-lhe	diretamente
se	tinha	lido	o	relatório	da	auditoria.	João	Paulo	II	respondeu	que	sim.”

“Muito	bem.”
“Quando	a	reunião	começou,	monsenhor	Marcinkus	falou	em	polaco.	Os	seus	pais	eram	lituanos	e	o

monsenhor	lembrava-se	de	os	ouvir	falar	polaco.	O	papa	levantou	então	uma	questão	em	torno	de	uma
polêmica	financeira	que	na	altura	envolvia	um	grupo	de	monges	que	geria	na	área	de	Filadélfia	um
santuário	de	Nossa	Senhora	de	Czestochowa,	a	chamada	Madonna	Negra	reverenciada	pelos	católicos
polacos.	João	Paulo	II	quis	saber	se	Marcinkus	seria	capaz	de	arranjar	dinheiro	para	resolver	esse
problema.	Pressentindo	que	lhe	estava	a	ser	dada	uma	oportunidade,	o	presidente	do	banco	do	Vaticano
disse	ao	papa	que	não	se	preocupasse	porque	ele	trataria	do	caso.	Mudando	então	de	assunto,	João	Paulo
II	anunciou	ao	convidado	que	planeava	fazer	uma	visita	ao	México	e	perguntou-lhe	se	estava	disposto	a
organizar	essa	visita	e	a	acompanhá-lo.	Marcinkus	aceitou	e	a	reunião	terminou	com	ambas	as	partes
muito	satisfeitas.”

Catherine	esboçou	um	semblante	de	estranheza.
“Então	e	as	questões	relacionadas	com	as	anomalias	no	IOR?”,	quis	saber.	“O	que	lhe	perguntou	sua

santidade	sobre	isso?”
“Nada.”
“Não	pode	ser.	O	santo	padre	não	leu	o	relatório	da	auditoria	ao	IOR?”
“Leu	sim,	mas	que	se	saiba	não	abordou	esse	tema	na	conversa	que	teve	com	monsenhor	Marcinkus.

Comportou-se	como	se	tudo	fosse	normal.”
“Talvez	tenha	abordado	e	não	se	saiba	o	que	disseram”,	considerou	ela.	“No	fim	de	contas	não	estava

mais	ninguém	presente	na	reunião	e	ambos	podem	perfeitamente	ter	combinado	não	revelar	nada	a
ninguém	sobre	essa	parte	da	conversa,	não	é	verdade?”



“Talvez”,	admitiu	Tomás.	“No	entanto	é	importante	notar	que	João	Paulo	II	sabia	que	Marcinkus,
sendo	americano	de	Chicago,	zona	de	forte	imigração	polaca,	havia	canalizado	donativos	dos	americanos
polacos	de	Chicago	para	a	diocese	de	Cracóvia	no	tempo	em	que	Karol	Wojtyla	aí	desempenhava
funções.	Ou	seja,	o	papa	tinha	consciência	de	que	o	presidente	do	banco	do	Vaticano	era	bom	a	arranjar
fundos.	Consequentemente,	o	que	na	minha	opinião	é	claro	é	que	para	João	Paulo	II	o	fato	de	Marcinkus
ter	capacidade	de	angariar	dinheiro	era	mais	importante	do	que	as	formas	questionáveis	como	o
angariava.

João	Paulo	II	não	queria	saber	se	o	dinheiro	vinha	dos	negócios	de	droga	e	prostituição	da	máfia	ou
se	era	roubado	aos	depositantes	da	Banca	Privata	ou	do	Banco	Ambrosiano	ou	se	vinha	de	qualquer	outra
fonte	ilícita,	imoral	ou	ilegal.	O	que	ele	queria	era	o	dinheiro.	Ponto	final.	Isso	só	pode	ser	porque	não
era	inocente	nesta	história	toda.”

A	chefe	da	COSEA	pareceu	resignada.
“É	possível.”
A	resposta	surpreendeu	Tomás.	Esperava	que	ela,	como	assalariada	da	Santa	Sé	e	boa	católica,	se

indignasse	com	tal	conclusão,	protestasse,	fizesse	juras	quanto	à	pureza	das	intenções	do	sumo	pontífice,
garantisse	que	João	Paulo	II	fora	enganado.	No	entanto,	ali	estava	Catherine	a	conceder	naquele	ponto	tão
crucial	e	delicado.

“Terei	ouvido	bem?”,	questionou	o	historiador.	“Não	contesta	a	minha	afirmação?”
“Por	que	haveria	de	contestar?	A	sua	análise	é	muito	plausível	e	está	conforme	os	fatos	conhecidos.”
“Então,	se	estamos	de	acordo	quanto	a	isso,	é	preciso	responder	ao	mistério	seguinte.	Para	que	queria

o	papa	o	dinheiro?	Para	engordar	a	sua	conta	bancária?	Para	dar	aos	pobres?	Para	quê?”
Ao	ouvir	estas	perguntas,	a	francesa	fitou-o	de	sobrolho	erguido.
“Não	me	diga	que	não	sabe...”
“Não,	não	sei”,	confirmou	Tomás.	“Por	que	razão	ignorou	João	Paulo	II	os	indícios	dos	crimes

cometidos	pelo	presidente	do	banco	do	Vaticano	e	pelos	seus	capangas	e	se	concentrou	apenas	no
dinheiro?	Como	pode	um	papa	valorizar	tanto	o	dinheiro	quando	Jesus	disse	que	é	mais	fácil	um	camelo
passar	pelo	buraco	de	uma	agulha	do	que	um	rico	ir	para	o	Céu?	Acaso	sabe?”

“Sobre	essa	parte	estou	muito	informada”,	disse	ela.	“Cruzei-	-me	com	algumas	informações	devido	à
auditoria	que	estou	a	fazer	às	contas	do	Vaticano.”

“Então	explique-me.”
Catherine	desviou	momentaneamente	os	olhos	para	o	televisor,	ansiosa	por	notícias	sobre	o	sequestro

do	sumo	pontífice	e	o	descalabro	da	situação	internacional,	mas	o	aparelho	permanecia	desligado.	Talvez
fosse	melhor	assim	porque	podia	concentrar-se	no	tema	que	discutiam.	A	maneira	mais	eficiente	de
responder	à	difícil	pergunta,	concluiu,	seria	com	outra.

“Diga-me	uma	coisa,	Tomás”,	pediu.	“Acha	que	os	cardeais	que	elegeram	Karol	Wojtyla	tinham	plena
noção	das	consequências	da	escolha	de	um	cardeal	do	Leste	da	Europa	num	contexto	de	confronto	entre
as	democracias	ocidentais	e	os	totalitarismos	comunistas?”

“Está	a	falar	da	Guerra	Fria?”	O	historiador	abanou	a	cabeça.	“Não	creio	que	essa	questão	tenha	sido
a	que	mais	pesou	na	cabeça	dos	cardeais.	De	resto,	sabe-se	hoje	que	o	nome	de	Wojtyla	emergiu	tarde	na
votação	e	apenas	como	candidato	de	compromisso.”

“Talvez	essa	questão	não	tenha	sido	determinante	na	escolha,	mas	acredite	que	foi	determinante	em
todo	o	pontificado	de	João	Paulo	II.	Quando	optaram	por	Wojtyla,	os	cardeais	elegeram	inadvertidamente
o	mais	anticomunista	de	todos	os	papas.	Karol	Wojtyla	veio	da	Polônia,	um	país	que	vivia	sob	a	bota
opressiva	dos	comunistas	e	submetido	a	vigilância	apertada	de	Moscovo,	que	já	havia	invadido	dois
outros	países	de	Leste	que	se	tinham	extraviado,	a	Hungria	e	a	Checoslováquia.	O	papa	polaco	sabia	o
que	era	viver	sob	um	regime	totalitário	e	ditatorial	e	detestava	os	comunistas	e	o	que	eles	estavam	a	fazer
ao	seu	país.”



“O	papel	que	João	Paulo	II	desempenhou	no	combate	ao	comunismo	é	amplamente	conhecido”,
observou	Tomás.	“Curiosamente,	Wojtyla	de	início	não	acreditava	que	o	comunismo	pudesse	ser
derrotado	e	achava	até	que	o	melhor	que	poderia	acontecer	era	a	Igreja	arranjar	um	entendimento
qualquer	com	os	comunistas.	Isso	mudou	com	o	atentado	da	Praça	de	São	Pedro,	a	13	de	maio	de	1981.	A
data	do	atentado	coincidiu	com	o	aniversário	das	aparições	de	Fátima	e	João	Paulo	II	começou	a	prestar
particular	atenção	às	profecias	de	Nossa	Senhora	aos	pastorinhos	portugueses.	O	que	era	aquilo	de	a
Virgem	vaticinar	a	conversão	da	Rússia?	Seria	mesmo	possível?	As	profecias	de	Fátima	fizeram-no
acreditar	que	o	comunismo	podia	realmente	ser	vencido.	Foi	por	isso	que	João	Paulo	II	consagrou	a
Rússia	ao	Imaculado	Coração	de	Maria,	como	pedira	a	Virgem	em	1917.	A	Igreja	acredita	que	isso	foi
fundamental	para	o	fim	do	império	soviético.”

“E	o	Tomás?	Também	acredita	nisso?”
“Sou	um	homem	de	ciência,	não	acredito	nessas	coisas”,	ripostou,	quase	ofendido	por	ela	o	achar

capaz	de	crer	em	esoterismos.	“O	que	acabei	de	lhe	apresentar	foi	simplesmente	a	explicação	mística	da
Igreja.	A	verdade	é	que	o	ambiente	internacional	nessa	altura	estava	a	mudar.	Não	se	esqueça	que	pouco
antes	de	João	Paulo	II	iniciar	o	seu	pontificado	Margaret	Thatcher	subiu	ao	poder	no	Reino	Unido	e
pouco	depois	foi	a	vez	de	Ronald	Reagan	nos	Estados	Unidos.	Foi	a	aliança	destes	três,	mais	a	falência
do	comunismo	como	sistema,	que	fez	implodir	a	União	Soviética.	O	resto	é	conversa.”

“Está	bem”,	anuiu	a	francesa.	“Mas	por	essa	altura	houve	também	uns	certos	acontecimentozinhos	na
Polônia,	não	é	verdade?”

“Ah,	sim!	O	Solidariedade.”	Fez	um	esforço	de	memória.	“Creio	que	foi	alguns	meses	depois	de
Karol	Wojtyla	ter	iniciado	o	seu	pontificado	que	os	trabalhadores	dos	estaleiros	de	Gdansk,	chefiados
por	Lech	Walesa,	desafiaram	as	autoridades	comunistas	e	criaram	o	Solidariedade,	o	primeiro	sindicato
que	os	comunistas	não	controlavam.”	Estreitou	as	pálpebras,	subitamente	desconfiado.	“Por	que	fala
nisso?	Não	me	diga	que	está	a	insinuar	que	foi	o	papa	quem	esteve	por	trás	da	criação	do
Solidariedade...”

“Claro	que	não”,	esclareceu	ela.	“Mas	João	Paulo	II,	como	é	evidente,	não	permaneceu	indiferente	a
esse	acontecimento.”	“Com	certeza.	Passava-se	na	Polônia,	o	seu	país	de	origem.	Como	podia	ele	ignorar
uma	coisa	dessas?	Além	do	mais,	tratava-se	de	um	acontecimento	altamente	embaraçoso	para	os
comunistas.	Sendo	polaco	e	anticomunista,	Karol	Wojtyla	seguiu	os	acontecimentos	de	perto.	De	resto,	e
graças	à	Igreja	polaca,	tinha	acesso	a	informações	privilegiadas	que	vinham	do	terreno.	Mas	o	que	tem
isto	a	ver	com	a	questão	de	que	temos	estado	a	falar?”

“Sabe	com	certeza	que	em	Moscovo	a	crise	polaca	estava	também	a	ser	seguida	com	muita	atenção	e
preocupação”,	adiantou	ela,	ignorando	deliberadamente	a	pergunta	do	interlocutor.	“Havia	no	Kremlin
quem	receasse	um	efeito	dominó	na	Europa	de	Leste	e	defendesse	a	invasão	da	Polônia,	como	os
soviéticos	já	haviam	procedido	quando	das	dissensões	da	Hungria	e	da	Checoslováquia,	para	evitar	o
colapso	das	ditaduras	comunistas.

O	papa	não	ignorava	nada	disso.”
Tudo	aquilo	era	matéria	histórica	na	qual	Tomás	se	sentia	muito	à	vontade.
“Com	certeza”,	assentiu.	“Creio	até	que	João	Paulo	II	escreveu	uma	carta	ao	líder	soviético,	Leonid

Brejnev,	a	avisá-lo	de	que	ele	próprio	iria	encabeçar	a	resistência	polaca	caso	a	União	Soviética
invadisse	a	Polônia.	O	Vaticano	teve	o	cuidado	de	dar	a	conhecer	o	teor	dessa	carta	aos	trabalhadores	do
Solidariedade.	A	informação	espalhou-se	como	fogo	e	deu-lhes	enorme	coragem	para	prosseguirem	a
revolta.	Se	os	tanques	russos	entrassem	no	país,	o	papa	em	pessoa	viria	enfrentá-los!	O	vigário	de	Cristo
seria	o	seu	general!	Quem	poderia	ficar	indiferente	a	uma	coisa	tão	assombrosa?”	Catherine	manteve	fixo
nele	o	seu	olhar	azul.

“Sabe	quem	foi	em	segredo	a	Moscovo	entregar	essa	carta	em	mãos	a	Brejnev?”
O	historiador	encolheu	os	ombros.



“Isso	é	relevante?”
“Muito.”
“Então	quem	foi?”
Os	lábios	da	francesa	desenharam	um	ligeiro	sorriso.	Depois	de	ouvir	da	boca	dele	tantas	coisas	que

a	chocaram,	chegara	enfim	a	vez	dela.	Ah,	como	iria	fruir	da	reação	de	Tomás	ao	que	tinha	para	lhe
revelar!

“O	arcebispo	Marcinkus.”
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A	revelação	deveria	chocar	Tomás,	mas	em	bom	rigor	não	teve	esse	efeito.	O	historiador	estava
perfeitamente	ciente	de	que	entre	João	Paulo	II	e	o	presidente	do	IOR	se	desenvolvera	uma	tal	relação	de
cumplicidade	que	tudo	permitia,	mesmo	o	recurso	a	monsenhor	Marcinkus	para	a	missão	de	enviado
especial	do	papa	em	missões	secretas	de	tão	elevada	importância.

“Não	sabia,	mas	não	me	surpreende”,	afirmou.	“Marcinkus	e	Wojtyla	tornaram-se	muito	próximos.
Sei	que	passaram	imensas	horas	juntos	a	preparar	aquela	primeira	viagem	ao	México	e	o	presidente	do
banco	do	Vaticano	teve	então	ampla	oportunidade	para	convencer	o	papa	de	que	nada	tivera	a	ver	com	a
morte	do	seu	antecessor,	João	Paulo	I.

Marcinkus	disse	acreditar	que	o	boato	havia	sido	plantado	pelo	KGB.	Para	Wojtyla	um	argumento
desses	fazia	todo	o	sentido.	O	papa	conhecia	bem	os	métodos	da	polícia	secreta	polaca	e	com	certeza
presumiu	que	a	soviética	era	ainda	pior.	Sei	que	garantiu	a	Marcinkus	que	em	nenhuma	circunstância	iria
permitir	que	o	KGB	lhe	manchasse	a	reputação.”

Catherine	quase	ficou	decepcionada	com	a	resposta	do	historiador.	Esperara	que	ele	se	mostrasse
abalado	com	a	informação	que	lhe	dera,	mas	manifestamente	isso	não	acontecera.

“Bem...	de	certo	modo	tem	aí	a	resposta	à	sua	pergunta	sobre	os	motivos	que	levaram	João	Paulo	II	a
segurar	Marcinkus	sempre	que	este	se	viu	apertado	pelas	escandaleiras	em	que	se	meteu.”

“Não	é	bem	assim”,	devolveu	Tomás.	“O	papa	podia	ser	crédulo	em	relação	a	teorias	da	conspiração
que	envolvessem	o	KGB,	isso	é	inquestionável,	mas	não	era	parvo.	Ao	fim	de	algum	tempo	tornou-se
claro	que	algo	de	muito	grave	se	passava	realmente	no	banco	do	Vaticano	e	só	um	idiota	acreditaria	que	o
KGB	estava	por	trás	de	Sindona,	de	Calvi,	da	loja	maçônica	P2	e	da	máfia.	João	Paulo	II	não	era	idiota
nenhum.	No	entanto,	segurou	Marcinkus	contra	tudo	e	contra	todos,	manchando	até	a	reputação	da	Igreja
Católica.

por	quê?	O	que	teria	Marcinkus	feito	para	garantir	a	lealdade	eterna	e	incondicional	do	sumo
pontífice?”

A	chefe	da	COSEA	suspirou.	Alimentara	por	momentos	a	esperança	de	que	Tomás	se	contentasse	com
a	explicação	simplista	de	que	João	Paulo	II	acreditava	que	o	KGB	estava	por	detrás	de	tudo,	poupando-a
a	pisar	terrenos	que	lhe	desagradavam,	mas	evidentemente	o	historiador	não	se	deixava	ludibriar	e
pretendia	ir	ao	fundo	da	questão.

Inclinou	a	cabeça	e	lançou-lhe	um	olhar	penetrante.
“Não	me	diga	que	depois	de	tudo	o	que	lhe	contei	ainda	não	percebeu...”
O	português	hesitou,	revendo	mentalmente	a	evolução	da	conversa.	Por	fim	viu	o	que	devia	ter	sido

evidente	logo	à	primeira	referência.
“A	Polônia?”
Ela	assentiu.
“Tem	tudo	a	ver	com	a	Polônia.”
Tomás	refletiu	sobre	o	assunto.	Realmente,	a	Polônia	e	todo	o	confronto	com	o	império	comunista	era

o	elemento	central	do	pontificado	de	João	Paulo	II.	Não	fora	o	papa	dominado	misticamente	pela
profecia	de	Fátima	de	conversão	da	Santa	Rússia?

E	qual	o	cavalo	de	Troia	dentro	do	império	comunista,	a	chave	da	reconversão	da	Rússia	ao



cristianismo?	A	sua	Polônia	natal,	claro.	Como	era	possível	que	não	tivesse	pensado	nisso	antes?
Debruçou-se	para	a	frente	e	fitou	intensamente	a	interlocutora.
“Qual	a	relação	entre	Marcinkus	e	a	Polônia?”
Catherine	levantou	a	mão	direita	e	esfregou	o	polegar	no	indicador,	num	gesto	universalmente

conhecido.
“Dinheiro.”
“Para	quê?”
“Regressemos	ao	contexto	da	época”,	propôs	ela.	“Como	já	notou,	João	Paulo	II	não	estava	isolado

na	sua	cruzada	anticomunista.	Em	Inglaterra	apareceu	Margaret	Thatcher	e	na	América	surgiu	Ronald
Reagan,	estadistas	que	encorajaram	sua	santidade	a	enfrentar	Moscovo.	Acontece	que	muitos	dos	homens
próximos	do	novo	presidente	americano	eram	católicos,	incluindo	o	presidente	da	CIA.	William	Casey
começou	a	visitar	João	Paulo	II	de	seis	em	seis	meses	para	partilhar	com	ele	informações	confidenciais
sobre	o	que	os	serviços	secretos	americanos	iam	apurando,	de	fotografias	de	satélite	mostrando	os
movimentos	das	tropas	soviéticas	e	as	posições	dos	mísseis	a	informações	sobre	o	que	os	comunistas
andavam	a	fazer	para	minar	o	Solidariedade.	Em	troca,	sua	santidade	passou	aos	americanos	as
informações	que	os	padres	polacos	recolhiam	no	terreno	e	enviavam	para	o	Vaticano.	Parece	que	a
informação	era	de	tal	modo	boa	que	o	próprio	presidente	Reagan	pedia	para	a	ler.”

“Reagan,	Thatcher	e	Wojtyla	formaram	uma	aliança.	Isso	é	sabido	e	foi	determinante.”
“Pois	foi.	Entre	as	visitas	semestrais	de	Casey,	contudo,	era	preciso	que	alguém	fizesse	de	correio

entre	o	Vaticano	e	Washington,	alguém	que	tivesse	a	confiança	de	ambos	os	lados,	alguém	que...	enfim,
um	prelado	americano.”

Tomás	arregalou	os	olhos,	tão	evidente	era	a	sugestão.
“Marcinkus?”
“O	presidente	do	IOR	envolveu-se	profundamente	no	assunto”,	confirmou	Catherine.
“Isso	foi	uma	coisa	que	apurei	aqui	no	Vaticano	quase	por	acidente.	Monsenhor	Marcinkus	tinha	o

perfil	perfeito.	Washington	confiava	nele	porque	era	americano,	sua	santidade	confiava	nele	porque	era
prelado	e	tinha	origem	lituana.	Por	isso	começou	a	viajar	muito	entre	o	Vaticano	e	os	Estados	Unidos,
levando	e	trazendo	mensagens.	Uma	espécie	de	pombo-	-correio.”

“Não	sabia.”
“Havia,	no	entanto,	uma	questão	prática	a	resolver.	A	troca	de	informação	por	si	só	não	servia	para

nada.	Só	seria	útil	se	permitisse	atuar	no	terreno	com	eficácia.	Em	termos	práticos	isto	significava	ajudar
a	CIA	a	transportar	para	a	Polônia	coisas	como	equipamento	de	comunicações	e	máquinas	de	tipografia,
material	simples	mas	necessário	para	o	funcionamento	do	Solidariedade.	Quem	melhor	do	que	os	padres
para	executar	essa	missão?”

“Portanto	o	Vaticano	começou	a	ajudar	o	Solidariedade...”	“Com	certeza.	O	problema	é	que	Lech
Walesa	e	os	seus	rapazes	não	tinham	capacidade	de	enfrentar	o	império	comunista,	com	toda	a	sua
máquina	totalitária	e	repressiva,	apenas	com	equipamento	de	comunicações,	máquinas	de	tipografia	e
coisas	do	gênero.	O	Solidariedade	precisava	de	mais	do	que	isso.	Muito	mais.	Havia	sindicalistas	presos
com	famílias	abandonadas,	grevistas	lançados	no	desemprego	e	que	também	precisavam	de	auxílio,
ativistas	que	andavam	fugidos	e	precisavam	de	mudar	de	apartamentos	e	automóveis	para	escaparem	à
polícia	política	comunista.	Havia	muitas	situações	de	perigo,	muita	gente	a	sustentar,	muita	coisa	a
pagar.”	“Ou	seja,	era	necessário	dinheiro.”

“Muito	dinheiro,	Tomás.	Sua	santidade	sabia	e	o	Solidariedade	pedia-o,	mas	onde	o	iriam	buscar?”
“Aos	americanos,	claro.”
“Os	americanos	deram	algum	dinheiro,	sim.	Mas	não	muito,	ao	contrário	do	que	se	pensa.	As	regras

não	escritas	da	Guerra	Fria	impediam	os	lados	de	ajudar	em	demasia	os	opositores	do	outro	em	solo
europeu.	Era	preciso	encontrar	o	dinheiro	noutro	sítio.	Mas	onde	iria	João	Paulo	II	buscá-lo?	Onde...	e	a



quem?”
O	sentido	da	conversa	tornava-se	evidente	para	o	historiador	e	o	raciocínio	do	papa	muito	claro.
“A	Marcinkus	e	ao	banco	do	Vaticano,	como	é	óbvio.”
“Está	a	ver	como	é	esperto?”,	sorriu	ela.	“Conforme	já	constatou,	João	Paulo	II	não	queria	saber	se	o

dinheiro	vinha	dos	negócios	da	prostituição	e	de	tráfico	de	droga	das	famílias	Gambino	ou	Genovese	ou
dos	depositantes	dos	bancos	de	Sindona	ou	de	Calvi	ou	de	fuga	em	grande	escala	ao	fisco	ou	de	onde
quer	que	fosse.	Queria	era	o	dinheiro.	E	Marcinkus	entregava-o.”

“O	fim	justificava	os	meios.”
“A	parada	era	de	tal	modo	alta	e	estavam	em	jogo	coisas	tão	importantes	que	nada	mais	interessava	a

João	Paulo	II	a	não	ser	salvar	a	sua	Polônia	e	derrubar	o	sistema	comunista	se	possível.	Sua	santidade
ordenou	a	Marcinkus	que	criasse	meios	secretos	para	enviar	dinheiro	ao	Solidariedade,	esquema	que	se
tornou	particularmente	importante	depois	de	as	autoridades	comunistas	decretarem	a	lei	marcial,
ilegalizarem	o	sindicato	independente	e	deterem	seis	mil	dos	seus	membros.	Foi	assim	que	durante	oito
anos	o	presidente	do	IOR	enviou	grandes	quantias	para	a	Polônia,	e	foi	nesse	sentido	que	sua	santidade
esteve	metido	no	golpe	do	Banco	Ambrosiano.”	“Quanto	dinheiro	seguiu	para	a	Polônia?”

“Não	tenho	maneira	de	saber	o	valor	exato,	mas	foram	decerto	mais	de	cem	milhões	de	dólares.	E
não	apenas	em	notas.	Durante	a	auditoria	deparei-me	com	um	caso	em	que	três	milhões	e	meio	de	dólares
do	IOR	foram	usados	para	comprar	ao	Crédit	Suisse	pequenos	lingotes	de	ouro	com	uma	pureza	de
noventa	e	nove	vírgula	noventa	e	nove	por	cento.	Fiz	umas	perguntas	e	descobri	que	os	lingotes	foram
escondidos	num	alçapão	e	nas	portas	de	um	jipe	Lada	Niva	que	um	padre	de	Gdansk	levou	de	Itália	para
a	Polônia.	Isto	é	apenas	um	exemplo.	Tudo	o	que	era	possível	fazer	era	feito,	mesmo	em	violação	das
leis.”

Tomás	recostou-se	no	lugar,	esclarecido.	Todas	as	peças	encaixavam	finalmente.
“Daí	que	Marcinkus	fizesse	negociata	atrás	de	negociata	com	os	banqueiros	da	máfia”,	concluiu.

“Provavelmente	grande	parte	do	dinheiro	desviado	do	Banco	Ambrosiano	foi	parar	à	Polônia.	Também
com	toda	a	probabilidade,	Licio	Gelli	e	a	loja	maçônica	P2,	que	estavam	envolvidos	em	ações
anticomunistas	na	Europa	e	na	América	do	Sul,	foram	recrutados	para	esta	batalha	decisiva	da	Guerra
Fria.”

O	olhar	da	francesa	desviou-se	para	a	janela.	Do	exterior	vinha	o	rumor	de	centenas	de	milhares	de
vozes	a	rezarem	o	pai-nosso	pela	vida	e	pela	libertação	do	papa.

“Tudo	isso	é	história”,	disse	ela,	inquieta.	“Mas	que	ligação	poderá	haver	entre	esses	acontecimentos
e	o	sequestro	e	a	execução	iminente	de	sua	santidade?	E	como	poderão	estes	eventos	do	passado	ajudar-
nos	a	perceber	e	resolver	o	que	está	agora	a	suceder?”

Como	em	resposta,	o	historiador	passou	os	olhos	pelas	pastas	do	dossiê	Dardozzi	espalhadas	e
empilhadas	na	secretária	da	chefe	da	COSEA.

“A	ligação	tem	de	estar	algures	num	destes	documentos.”



LXXXI

As	pastas	espalhadas	pela	secretaria	de	Catherine	tinham	sido	consultadas,	mas	as	empilhadas	no
canto	ainda	não;	era	de	resto	por	isso	que	se	encontravam	ali.	A	verdade	é	que	o	dossiê	Dardozzi	era
grande,	com	muitas	pastas	gordas.	Havia	demasiados	documentos	para	pesquisar	e,	como	o	tempo
escasseava,	os	dois	tinham-se	concentrado	naqueles	que	pareciam	mais	promissores.

A	francesa	contemplou	todo	o	material	com	uma	expressão	de	dúvida.
“Tem	a	certeza	de	que	a	ligação	entre	o	passado	e	o	presente	está	mesmo	aqui?”,	questionou.	“É	que

já	vimos	tanta	coisa	e	não	apareceu	nenhuma	pista	adicional...”
Tomás	estendeu	o	braço	e	pegou	numa	das	pastas	empilhadas.	Na	capa	estava	escrito	o	título

Corrispondenza,	ou	Correspondência;	ainda	não	havia	sido	vistoriada	justamente	porque	o	título	não
sugeria	que	tivesse	matéria	relevante	para	a	investigação.

“Certezas	não	existem”,	retorquiu.	“É	um	palpite	meu.	Repare,	se	o	papa	nos	remeteu	para	o	dossiê
Dardozzi	é	porque	a	chave	do	mistério	do	sequestro	se	esconde	nestes	documentos.	Tenho	suspeitas	numa
direção,	mas	confesso	que	ainda	não	estou	seguro	e	não	sei	como	completar	todo	este	puzzle.	Falta-me
talvez	uma	peça	essencial	que	permita	encaixar	tudo.”

“E	que	peça	será	essa?”
Os	olhos	do	acadêmico	português	passeavam	pelo	conteúdo	da	pasta	da	Corespondenza,	cujas	cartas

folheava	distraidamente.	Percebeu	que	se	tratava	de	correio	entre	o	IOR	e	outras	instituições	ou
depositantes.	Uma	delas,	contudo,	despertou-lhe	a	curiosidade	pois	não	era	exatamente	uma	carta,	mas	a
simples	fotocópia	de	um	documento	quatrocentista	com	dois	círculos	concêntricos	repletos	de	letras	e
algarismos,	um	dentro	do	outro.

O	que	despertou	momentaneamente	a	atenção	de	Tomás	foi	ter	reconhecido	este	duplo	círculo.
“Alberti.”
A	consultora	contraiu	o	rosto	numa	expressão	de	estranheza.



“A	peça	que	falta	no	puzzle	é	Alberti?	O	que	quer	dizer	com	isso?	Quem	é	esse	tipo?”
Percebendo	o	equívoco,	o	historiador	virou	a	pasta	para	ela	de	modo	a	mostrar-lhe	a	fotocópia.
“Estava	a	referir-me	a	isto”,	explicou.	“É	o	disco	de	cifras	que	o	sábio	florentino	Alberti	inseriu	no

livro	De	Cifris,	uma	obra	do	Século	XV.	Não	tem	nada	a	ver	com	a	nossa	conversa.”
Irrelevante,	pensou	Catherine.
“Então	qual	é	na	sua	opinião	a	peça	que	falta	para	resolvermos	este	mistério?”
Concluindo	que	nada	havia	na	pasta	da	Corrispondenza	que	fosse	realmente	pertinente	para	o

problema	que	tinham	em	mãos,	Tomás	fechou-a	e	devolveu-a	à	secretária.
“Omissis.”
“Acha	mesmo	que	conhecer	a	identidade	da	pessoa	que	usa	esse	nome	de	código	e	que,	juntamente

com	Donato	de	Bonis,	manejava	a	conta	da	fictícia	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman,	nos	permitirá
compreender	tudo?”

“Já	lhe	disse	que	o	tipo	do	comando	islâmico	que	me	sequestrou	tinha	instruções	para	determinar	se
conhecíamos	ou	não	a	verdadeira	identidade	de	Omissis”,	lembrou.

“Isso	prova	que	esta	questão	é	essencial.	Se	soubermos	quem	é	Omissis,	saberemos	quem	está	por
detrás	disto	tudo.”

“Mas	isso	já	nós	sabemos,	Tomás.	E	o	grupo	ligado	ao	Estado	Islâmico.”
“Sim,	mas	o	que	sabemos	não	explica	a	referência	que	o	papa	fez	a	Dardozzi	no	vídeo	nem	nos	diz

quem	é	o	Judas	que	aqui	no	Vaticano	está	a	ajudar	os	terroristas.	Se	o	papa	nos	estava	a	dar	uma
indicação	para	seguirmos	a	pista	de	Dardozzi	é	porque	ela	nos	irá	levar	a	algum	lado.	Estou	convencido
que	Omissis	é	a	chave.”

“E	como	identificar	Omissis?”
Tomás	recostou-se	na	cadeira,	fechou	os	olhos	e	respirou	fundo.	Sentia-se	terrivelmente	fatigado	e

tinha	a	sensação	de	se	ter	perdido	num	labirinto.
“Não	faço	ideia.”
A	francesa	pareceu	desorientada.	Habituara-se	já	a	ver	o	historiador	tomar	conta	dos	acontecimentos

e	de	certo	modo	passara	a	depender	disso.	Vê-lo	sem	respostas	deixava-a	desconcertantemente	insegura.
“Então	o	que	fazemos	agora?”
O	acadêmico	olhou	com	desânimo	para	as	pastas	empilhadas	e	que	ainda	não	haviam	sido

consultadas;	eram	demasiadas.
“Daqui	a	pouco	vai	começar	na	basílica	a	missa	para	interceder	pelo	papa”,	lembrou.
“O	cardeal	Barboni	convidou-me	para	estar	presente	na	cerimônia,	mas	confesso	que	não	tenho	ânimo

para	tal.	Acho	que	vou	ficar	por	aqui.”
“Quer	dizer	que...	que	desiste?”
Tomás	suspirou.
“Ouça,	temos	de	nos	render	à	realidade”,	disse.	Apontou	para	o	relógio.	“Faltam	cinquenta	minutos

para	a	meia-noite.	Acha	que	existe	mesmo	alguma	hipótese	realista	de	resolver	isto	a	tempo	de	salvar	o
papa?”	Abanou	a	cabeça.	“Não	me	parece.”

O	desalento	dele	deixou-a	descoroçoada,	pois	mais	do	que	uma	rendição	significava	que	se
evaporava	a	esperança	de	salvar	o	chefe	da	Igreja.	Em	bom	rigor	essa	esperança	nunca	fora	muito	forte.
O	tempo	corria	e	ao	longo	da	tarde	tornara-se	claro	que	a	investigação	era	demasiado	complexa	para
produzir	resultados	rápidos.	Tentar	dera-lhe	um	objetivo,	uma	ocupação,	e	verdadeiramente	não	parara
para	refletir	no	significado	profundo	da	execução	do	papa	pelos	extremistas	islâmicos.

Porém,	essa	ilusão	desfazia-se	agora	e	Catherine	confrontava-se	enfim	com	a	terrível	realidade.	O
papa	ia	ser	assassinado	em	direto	via	Internet	e	não	havia	nada	que	eles	pudessem	fazer.

“Eu...	eu...”
Subitamente	comovida,	a	francesa	desviou	o	rosto	para	o	lado,	escondendo	as	lágrimas	que	lhe



começaram	a	molhar	as	pálpebras.	Como	iria	suportar	o	horrível	momento	que	aí	vinha?
A	comoção	dela	deixou	Tomás	perturbado.	As	circunstâncias	eram	muito	penosas	e	também	ele,

agora	que	abandonara	a	sua	missão,	se	sentia	abalado	pelo	impacto	da	realidade	e	dominado	pela
impotência.	Um	nó	prendeu-lhe	a	garganta.	A	emoção	andava	no	ar,	era	uma	energia	que	transbordava	da
Praça	de	São	Pedro	e	a	todos	contagiava,	vibrando	em	uníssono	em	milhões	e	milhões	de	corações,
incluindo	o	dele.	Além	do	mais,	que	homem	conseguia	permanecer	indiferente	ao	choro	de	uma	mulher?

Quarenta	e	cinco	minutos.
Faltavam	quarenta	e	cinco	minutos	para	a	meia-noite,	quarenta	e	cinco	minutos	para	o	papa	ser

degolado,	quarenta	e	cinco	minutos	para	a	humanidade	mergulhar	no	abismo.
Chegou-se	a	ela	e	abraçou-a.	Ficaram	os	dois	assim	durante	alguns	segundos,	ele	a	apertá-la	nos

braços,	ela	a	soluçar.	A	francesa	exalava	um	perfume	suave	e	o	calor	do	seu	corpo	macio	começou	a
despertar-lhe	a	masculinidade.	Seria	possível?	Tomás	sacudiu	a	cabeça,	esforçando-se	por	dominar	o
inesperado	desejo	que	o	assaltara.	Não	podia	ser,	disse	para	si	mesmo.	Tinha	uma	namorada	e	não	podia
deixar-se	cair	pelos	primeiros	cabelos	de	ouro	que	lhe	apareciam.	Mesmo	que	não	tivesse	Maria	Flor
aquele	não	era	o	momento.	O	papa	ia	ser	executado	por	terroristas,	a	humanidade	abeirava-se	de	uma
grande	conflagração	e	ele...	e	ele	escolhia	esse	preciso	momento	para	desejar	uma	mulher?

Catherine	levantou	a	cara	e	olhou-o	com	uns	olhos	que	a	dor	e	também	o	desejo	haviam	tornado	ainda
mais	azuis	e	brilhantes.	Tinha	os	lábios	entreabertos,	verdadeiramente	convidativos,	e	a	tentação	de	os
fechar	com	um	beijo	tornou-se	quase	irresistível.	Que	mal	tinha	beijá-la?	Maria	Flor	nunca	o	saberia.	E
quanto	ao	momento	trágico	que	se	vivia,	nada	do	que	fizesse	ou	deixasse	de	fazer	poderia	alterar	o
destino	que	já	estava	traçado.	Além	do	mais,	não	era	o	cristianismo	a	religião	do	amor?	Que	mal	havia
em	dar-lhe	um	beijo	e	em	meter-lhe	as	mãos	pelo	corpo	palpitante	e	espremer-lhe	os	seios	e	arrancar-lhe
a	roupa	e	abri-la	com	o	fogo	da	paixão	e...	e...

Parou	no	último	instante.
Tinha	Catherine	nos	braços,	o	olhar	carente,	o	corpo	ofegante,	e	Tomás	ardia	de	desejo,	a

masculinidade	transformada	em	aço,	as	mãos	trêmulas	de	apetite	quase	incontrolável.	Ela	rendera-se	a
ele	e	ele	rendia-se	a	ela,	àqueles	lábios	gomosos,	àquele	corpo	que	o	enlouquecia,	àquela	volúpia	que	o
perdia.	Um	rebate	de	consciência	travou-o	antes	de	consumar	o	irreversível.

Não.
Não	podia	fazer	aquilo	assim,	não	naquele	momento	e	naquele	lugar,	traindo	a	dor	do	papa,	o

sofrimento	da	humanidade,	a	confiança	de	Maria	Flor	e	o	amor	que	sentia	por	ela.
Não	podia.
“É...	é	melhor	ver	o	que	se	passa	lá	fora.”
Com	um	movimento	desajeitado,	Tomás	libertou-se	da	francesa	e	deslizou	até	ao	terraço	para

recuperar	a	compostura	e	o	sangue-	-frio,	e	enquanto	se	recompunha	ficou	a	contemplar	os	milhentos
pontos	luminosos	que	bruxuleavam	pela	Praça	de	São	Pedro,	como	se	o	Vaticano	se	tivesse	enchido	de
diamantes	cintilantes.	O	rumor	da	multidão	em	prece	não	parara	e	os	fiéis	entoavam	nesse	momento	mais
uma	vez	a	ave-maria.

A	porta	bateu	com	estrondo.
Apanhado	de	surpresa,	virou-se	para	trás	e	constatou	que	estava	sozinho.
Despeitada,	Catherine	abalara	dali.
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Os	canais	de	televisão	enchiam-se	de	imagens	em	direto	da	Praça	de	São	Pedro.
Depois	de	saltitar	por	vários	canais,	incluindo	americanos,	franceses	e	britânicos,	Tomás	constatou

que	todos	tinham	relógios	com	a	contagem	decrescente	para	a	meia-noite,	hora	de	Roma	e	momento	em
que	expirava	o	prazo	dado	pelo	grupo	associado	ao	Estado	Islâmico	para	que	fossem	satisfeitas	as	suas
condições	e	o	papa	se	salvasse.	O	português	ficou-se	pela	BBC.

Faltavam	quarenta	minutos.

“...	odas	as	igrejas	cristãs	por	todo	o	planeta	começarão	daqui	a	dez	minutos	cerimônias
religiosas	a	rogar	pelo	sumo	pontífice	e	pela	paz	no	mundo”,	dizia	o	comentador	da	televisão
britânica	em	tom	sóbrio.	“Muitas	mesquitas	aderiram	à	iniciativa	e	o	mesmo	aconteceu	com
sinagogas	e	templos	de	outras	religiões,	como	o	hinduísmo	e	o	budismo.	De	resto,	o	Dalai	Lama
anunciou	que…”

Uma	faixa	contínua	corria	embaixo	da	tela	com	notícias	de	última	hora.	As	novidades	pareciam	ser
muitas	e	cada	uma	pior	que	a	outra.	Havia	novos	incidentes	entre	turcos	e	gregos	na	fronteira	comum	e
entre	muçulmanos	e	croatas-bósnios	em	Mostar,	a	principal	cidade	do	Sul	da	Bósnia-Herzegovina,	e	em
Medjugorje,	o	santuário	onde	havia	ocorrido	um	atentado	horas	antes.	Rebentaram	entretanto	duas
bombas	na	Basílica	de	Santo	Estêvão,	em	Budapeste,	e	um	homem-bomba	fez-se	explodir	no	meio	de
turistas	à	porta	da	casa	de	Anne	Frank	em	Amesterdão;	havia	confrontos	violentos	entre	grupos	de
extrema-direita	e	refugiados	muçulmanos	em	Salônica,	na	Grécia,	em	Gevgelija,	na	Macedônia,	e	em
Calais,	em	França;	o	exército	russo	convergia	para	a	fronteira	com	a	Sérvia,	preparado	para	entrar	se	e
quando	as	autoridades	de	Belgrado	o	solicitassem	caso	a	Turquia	invadisse	mesmo	a	Grécia.	Perante	a
rápida	deterioração	da	situação,	a	Casa	Branca	lançara	uma	nova	iniciativa	de	paz	e	o	Conselho	de
Segurança	da	ONU	apelara	à	contenção	de	todas	as	partes,	mas	a	reação	ao	longo	dos	Bálcãs	foi	fria,
com	todos	a	acusarem-se	mutuamente.

As	notícias	sucediam-se	e	eram	todas	graves,	mas	a	atenção	do	historiador	desviou-se	para	o
conteúdo	da	transmissão	em	direto.	A	BBC	mostrava	imagens	do	interior	da	Basílica	de	São	Pedro,
apinhada	de	cardeais,	bispos	e	outros	prelados.	O	cardeal	Barboni	iria	conduzir	a	missa	e	deveria	estar
prestes	a	aparecer.

"...	levisões	transmitirão	esta	cerimônia	ao	vivo”,	revelava	o	jornalista	que	guiava	a	emissão
da	BBC.	“Nenhuma	aceitou	difundir	as	imagens	que	os	radicais	islâmicos	anunciaram	que	irão
colocar	na	Internet	a	mostrar	a	execução	em	direto	do	papa.	O	site	onde	essas	imagens	serão
disponibilizadas	está,	no	entanto,	bloqueado	pelas	centenas	de	milhares	de	internautas	que	a	ele
tentam	aceder	para	assistir	à	decapitação	no	momento	em	que	ela	ocorrer.	O	Vaticano	lançou	um
novo	apelo	para	que...”

Num	impulso,	Tomás	desligou	o	aparelho.	Aquilo	tornara-se	de	mais,	não	conseguia	ver.	Como	era
possível	que	houvesse	gente	a	esforçar-se	por	assistir	à	degolação	do	chefe	da	Igreja	em	direto	como	se



se	tratasse	de	um	espetáculo	de	entretenimento?	Não	teriam	um	pingo	de	decência	nem	de	humanidade?	E
que	dizer	dos	seus	governantes,	que	exploravam	as	emoções	mais	primárias	das	multidões	para	porem	os
seus	países	à	beira	da	guerra	por	razões	supostamente	religiosas,	embora	na	verdade	estivessem
empenhados	no	velho	jogo	de	usar	a	religião	para	alcançarem	os	seus	próprios	desígnios	de	poder?

De	novo	com	o	televisor	em	silêncio,	o	português	sentou-se	à	secretaria	e	respirou	fundo.	Como	iria
passar	a	terrível	meia	hora	que	aí	vinha?	Sentiu	ganas	de	ligar	a	Maria	Flor.

Andara	de	tal	modo	ocupado	nos	esforços	de	explorar	as	pistas	que	a	negligenciara	em	absoluto.
Pegou	no	celular	e	percebeu	que	se	tinha	desligado	acidentalmente.	Carregou	no	botão	e	esperou	que	o
pequeno	aparelho	ressuscitasse.

A	visão	das	pastas	espalhadas	pela	secretária	acendeu	uma	luzinha	dentro	dele.	Que	direito	tinha	de
abandonar	os	esforços?	Era	verdade	que	perdera	a	esperança.	O	problema	revelara-se	de	extrema
complexidade	e	as	adversidades	não	paravam	de	se	multiplicar.	Só	o	estudo	de	todo	o	dossiê	Dardozzi
requeria	pelo	menos	uma	semana,	quando	apenas	dispunha	de	pouco	mais	de	meia	hora.	O	que	mais	se
lhe	poderia	exigir?

Isso	não	significava,	contudo,	que	deixasse	de	lutar.	Lutar	estava	na	sua	natureza,	lutar	como	princípio
de	vida,	lutar	porque	um	homem	que	não	enfrentava	as	contrariedades	era	um	eterno	derrotado.	Podia	ser
vencido,	mas	não	seria	um	derrotado.

Não.	Iria	lutar,	lutaria	até	o	prazo	se	esgotar	e	lutaria	para	além	dele.	Muitas	vezes	nas	últimas	horas
lhe	apetecera	desistir,	mas	persistira	sempre	e	isso	não	resultava	do	acaso,	mas	da	sua	personalidade.
Era	quando	mais	sentia	vontade	de	desistir	que	mais	o	espírito	combativo	se	encarniçava.	Sabia	que,
quaisquer	que	fossem	os	seus	estados	de	alma	momentâneos,	acabaria	sempre	por	voltar	à	luta	pois	isso
estava-lhe	no	sangue.	Lutaria	até	solucionar	o	caso	e	só	então	descansaria.

O	celular	ligou-se	e	vários	sinais	sonoros	indicaram	mensagens	não	lidas	e	chamadas	não	atendidas.
Se	fosse	alguns	segundos	antes	tê-las-ia	consultado,	poderiam	ser	de	Maria	Flor,	mas	o	ânimo	que	lhe
iluminou	a	alma	com	a	sua	chama	tênue	conduziu-o	quase	sem	pensar	a	uma	das	pastas	que	viu	pousadas
na	secretária.

Pegou	nela,	virou-a	para	si	e	leu	o	título	datilografado	na	cartolina	que	servia	de	capa.
Cardinale	Francis	Spellman.
Fora	justamente	ali	que	encontrara	a	referência	a	Omissis,	lembrou-se.	Abriu	a	pasta	e	folheou	os

documentos,	à	procura	da	folha	onde	vira	a	assinatura	rasurada.	Tratava-se,	se	a	memória	não	o	traía,	do
documento	que	abrira	a	conta.

Levou	menos	de	dois	minutos	a	localizar	a	folha	em	causa.	Tinha	o	logótipo	do	Istituto	per	le	Opere
di	Religione,	o	número	da	conta,	0G1-3-14774-C,	e	o	registro	de	que	tinha	sido	aberta	a	15	de	Julho	de
1987	a	pedido	de	monsenhor	Donato	de	Bonis.	A	assinatura	do	homem-forte	do	IOR	encontrava-se	no
fundo	e	o	nome	Omissis	datilografado	ao	lado	com	a	assinatura	rasurada	por	baixo.

Examinou	a	mancha	com	cuidado,	tentando	adivinhar	o	nome	que	fora	apagado,	na	esperança	de	que
algo	lhe	tivesse	escapado	da	vez	anterior.	Não	era	fácil.	Virou	a	folha	contra	a	luz,	sempre	a	procurar
uma	linha,	um	traço,	algo	que	lhe	sugerisse	a	identidade	de	alguém.	Esforçou-se	e	esforçou-se	e	esforçou-
se	e...

“Porra!”
Impossível.
A	mancha	tornava	de	fato	a	assinatura	ilegível.	Frustrado,	encostou-se	para	trás	e	bufou	como	uma

panela	quente	a	libertar	a	pressão.	Por	mais	que	tentasse,	havia	sempre	uma	barreira,	um	obstáculo,	algo
que	o	impedia	de	chegar	onde	queria.	Tinha	de	se	render	definitivamente	à	evidência	e	aceitar	que
chegara	ao	fim	da	linha.	Não	descobriria	nada	se	as	pistas	desembocavam	em	becos	sem	saída.

Olhou	de	relance	para	o	televisor.	Faltavam	trinta	e	cinco	minutos	para	a	meia-noite.
Enquanto	a	missa	não	começava	na	Basílica	de	São	Pedro,	a	emissão	da	BBC	saíra	do	Vaticano	e



fazia	uma	espécie	de	ronda	pelos	principais	santuários	do	mundo	para	mostrar	as	cerimônias	religiosas
que	estavam	prestes	a	iniciar-se	por	todo	o	planeta.	Notre-Dame	em	Paris,	a	Abadia	de	Westminster	em
Londres,	a	Sagrada	Família	em	Barcelona,	São	Pedro	e	Maria	em	Colônia,	os	Jerônimos	em	Lisboa,
Santo	Sepulcro	em	Jerusalém,	São	Sebastião	no	Rio	de	janeiro,	a	Metropolitana	de	Buenos	Aires,	St.
Patrick	V	em	Nova	Iorque,	São	Basílio	em	Moscovo...

A	sucessão	de	imagens	ao	vivo	era	rápida,	sóbria	e	comovente	e	passou	para	templos	de	outras
religiões.	As	multidões	enchiam	a	Sinagoga	Hurva	na	Cidade	Velha	de	Jerusalém,	a	Mesquita
Suleymaniye	em	Istambul,	o	Templo	Dourado	sique	de	Amritsar,	o	templo	hindu	Siddhivinayak	em
Bombaim,	os	templos	budistas	Namgyal	em	Dharamsala	e	Jokhang	em	Lhasa.

Todos	se	preparavam	para	rezar	pelo	papa.
Enchendo	o	peito	de	ar	e	resignação,	Tomás	regressou	à	sua	realidade.	Pegou	no	documento	que

consultara	e	devolveu-o	à	pasta.	Quando	a	ia	fechar,	todavia,	os	olhos	passaram	acidentalmente	pelo	topo
da	página	e	foi	nesse	preciso	momento	que,	notando	algo	estranho,	suspendeu	o	movimento.

“Com	os	diabos!”
Pegou	de	novo	na	folha	e	examinou	com	mais	atenção	o	topo.	Ao	lado	do	logotipo	do	IOR	estava

rabiscada	a	lápis	uma	estranha	sucessão	de	letras.

Já	vira	aquilo	horas	antes,	quando	se	cruzara	pela	primeira	vez	com	o	documento.	Na	altura	pensara
que	os	rabiscos	a	lápis	não	passavam	de	uma	referência	a	um	código	qualquer	da	conta	e	não	lhes
atribuíra	especial	importância,	mas	ao	observá-la	melhor,	e	à	luz	de	tudo	o	que	vira	entretanto,	concluía
que	se	equivocara.	Aquela	sequência	de	letras	era	outra	coisa.

Uma	mensagem	cifrada.
Como	diabo	não	reparara	nisso	da	primeira	vez?	O	documento	que	abria	a	estranha	conta	no	IOR	da

Fundação	Cardeal	Francis	Spellman,	instituição	que	Catherine	havia	descoberto	que	nem	sequer	existia,
tinha	uma	mensagem	cifrada	a	lápis.	Mas	uma	mensagem	a	dizer	o	quê?,	questionou-se.	Que	segredo	se
ocultava	naquelas	linhas	cifradas	por	mão	desconhecida?

A	resposta	ocorreu-lhe	como	uma	evidência	que	lhe	deslizou	pelos	lábios	num	murmúrio.
“Omissis...”
Aquela	charada	só	podia	conter	o	verdadeiro	nome	do	segundo	titular	da	conta,	a	figura	misteriosa

que	se	escondia	por	detrás	do	nome	de	código	Omissis	e	que	na	mesma	folha	se	encontrava	rasurada.	Se
a	decifrasse,	convenceu-se,	tudo	se	esclareceria.	Saberia	quem	era	o	homem,	ou	mulher,	que	juntamente
com	monsenhor	De	Bonis	movimentava	aquela	conta.	Identificaria	enfim	a	pessoa	que	os	sequestradores
do	papa	queriam	a	todo	o	preço	proteger.

Onze	e	meia	da	noite	em	Roma.
Depois	de	um	périplo	pelos	grandes	santuários	do	planeta,	a	emissão	da	BBC
regressou	à	Basílica	de	São	Pedro	no	Vaticano	para	aí	permanecer	ao	longo	de	toda	a	cerimônia	até	à

hora	fatídica.	O	cardeal	Barboni	ascendia	nesse	instante	ao	altar	e,	com	gestos	lentos	e	semblante
carregado,	ajoelhava-se	diante	da	cruz	para	se	benzer,	imitado	por	todos	os	cardeais,	bispos,	autoridades
oficiais	e	convidados	no	interior	da	grande	igreja	da	cristandade	e	perante	os	olhares	da	humanidade
inteira.

Começava	a	missa	para	interceder	pelo	papa	e	rezar	pela	paz.
O	historiador	olhou	de	novo	para	a	charada.	O	tempo	esgotava-se	assustadoramente	depressa.	Só

dispunha	de	meia	hora.	A	boa	notícia	é	que	parecia	ter	saído	do	impasse	e	a	descoberta	da	verdadeira



identidade	de	Omissis	estava	enfim	ao	seu	alcance.	Teria	de	trabalhar	depressa	e	não	poderia	cometer
erros,	mas	o	pensamento	tornou-se	crença	e	a	seguir	certeza.

Estava	prestes	a	desvendar	o	mistério.



LXXXIII

Como	quebrar	a	cifra?
Sendo	ele	próprio	um	criptanalista,	Tomás	estava	havia	muito	familiarizado	com	aquele	problema,

pelo	que	não	alimentava	ilusões	quanto	ao	que	o	aguardava.	Sempre	que	se	confrontava	com	uma
mensagem	destas	sabia	que	tinha	um	enorme	desafio	pela	frente,	mais	ainda	considerando	os	tremendos
constrangimentos	de	tempo	que	se	impunham	nesse	momento.

A	seu	favor	estava	a	enorme	experiência	em	situações	daquelas.	O	historiador	sabia	que	uma
mensagem	podia	ser	cifrada	ou	codificada	de	um	milhão	de	maneiras,	umas	relativamente	simples,	outras
infinitamente	complexas.	A	questão	era	perceber	qual	o	método	usado	neste	caso.

Estudou	de	novo	a	sucessão	de	letras	rabiscadas	a	lápis	no	topo	da	página.
A	charada	encontrava-se	cifrada	e	Tomás	tinha	a	convicção	de	que	se	tratava	de	uma	cifra	complexa.

Por	quê?	Só	havia	duas	vogais	na	mensagem,	o	o	e	o	e.	Isso	era	uma	indicação	forte	de	que	estava
perante	uma	cifra.	Não	era	no	entanto	um	anagrama,	uma	palavra	com	a	ordem	das	letras	alterada,	uma
vez	que	em	geral	as	palavras	normais	tinham	mais	vogais.	O	método	mais	eficiente	de	decifração
envolvia	a	análise	de	frequência,	embora	não	funcionasse	se	o	método	de	cifra	fosse	complexo,	como
parecia	ser	o	caso.

A	cifra	teria	também	de	ser	simples.	A	razão	era	óbvia.	O	autor	rabiscara	a	mensagem	no	topo	da
página	de	um	modo	informal,	o	que	indicava	um	método	rápido.	Além	do	mais,	e	considerando	aquelas
circunstâncias,	decerto	não	buscava	nem	necessitava	de	uma	complexidade	tremenda.

Que	cifra	seria	simultaneamente	simples	e	complexa?	Haveria	um	sistema	assim?
Tomás	olhou	de	novo	para	a	linha	de	letras	e	procurou	mais	detalhes	que	a	singularizassem.
Observando	com	mais	atenção,	o	seu	olhar	foi	atraído	para	um	pormenor.	A	sequência	variava	entre

maiúsculas	e	minúsculas.	Primeiro	aparecia	um	O,	depois	um	i,	depois	um	B,	depois	um	k...	a	alternância
estava	sempre	presente.	Isso	só	podia	significar	uma	coisa.

Dois	alfabetos	de	cifra.
Quanto	mais	olhava,	mais	se	convencia	de	que	acertara	em	cheio.	O	autor	da	cifração	usara	dois

alfabetos	de	cifra,	um	em	maiúsculas	e	o	outro	em	minúsculas.	Os	duplos	alfabetos	de	cifra	haviam
substituído	os	sistemas	simples	de	cifras	de	substituição	monoalfabéticas	no	Século	XV,	graças	a	uma
invenção	de...

Caindo	em	si,	arregalou	os	olhos	e	quase	gritou.
“Alberti!”
Não	havia	ainda	meia	hora	antes	visto	um	disco	de	cifras	de	Alberti	algures?	Com	um	movimento

sôfrego,	levantou-se	e	debruçou-se	sobre	as	outras	pastas	que	se	encontravam	sobre	a	secretária.	Onde
diabo	estava	a	imagem	do	disco	de	cifras?

Parou	para	pensar.
Se	bem	se	recordava,	o	que	tinha	observado	era	uma	fotocópia	do	desenho	do	disco	de	cifras

presumivelmente	tirada	a	uma	página	do	livro	De	Cifris,	de	Leon	Battista	Alberti.
Essa	imagem	encontrava-se	numa	pasta	que	tinha	consultado	distraidamente,	o	dossiê	onde	era

guardada	a...	a...
Como	diabo	se	chamava	a	maldita	pasta?



Pegou	numa	pasta	e	noutra	e	noutra,	inspecionando	freneticamente	os	títulos	escritos	sobre	as
cartolinas.	Não	encontrou	nada.	Pensando	bem,	a	pasta	não	viera	do	lote	espalhado	sobre	a	secretária,
mas	do	conjunto	que	se	encontrava	amontoado	ao	canto,	dos	dossiês	que	não	haviam	estudado	por	falta
de	tempo.

Abeirou-se	da	pilha	e,	mesmo	por	cima,	deu	com	a	pasta	que	procurava.	Na	capa	lá	estava,
datilografada	a	tinta	vermelha,	a	palavra	referente	ao	respetivo	conteúdo.

Corrispondenza.
Abriu	a	pasta	e	folheou-a.	Tanto	quanto	recordava,	a	fotocópia	em	causa	encontrava-se	algures	a

meio.	Dir-se-ia	perdida	mas	percebeu	por	fim	que	na	realidade	fora	escondida.
De	resto,	que	outra	explicação	haveria	para	a	pasta	da	correspondência	do	IOR	guardar	urna

fotocópia	do	desenho	do	disco	de	cifras	que	Alberti	inserira	numa	das	páginas	do	seu	livro	De	Cifris?	O
que	estava	um	documento	daqueles	a	fazer	no	meio	de	cartas	e	ofícios?	A	fotocópia	não	se	encontrava	ali
por	acidente,	mas	deliberadamente.

Folheou	carta	atrás	de	carta	até,	de	repente,	no	meio	de	tanto	ofício	entre	o	IOR	e	os	seus	clientes
particulares	e	institucionais,	se	deparar	com	a	fotocópia	que	procurava.

O	disco	de	cifras	de	Alberti,	também	conhecido	por	Formula,	constituía	o	primeiro	exemplo	de
utilização	na	criptografia	de	um	sistema	polialfabético	de	substituição.	O	sábio	de	Florença	era	um
homem	de	muitos	talentos,	da	pintura	e	da	música	à	poesia,	à	filosofia	e	à	arquitetura,	e	tornara-se	por
direito	próprio	um	dos	maiores	vultos	do	Renascimento.

Fora	ele	o	autor	da	célebre	Fontana	di	Trevi,	que	tantos	turistas	atraía	em	Roma.
Rezava	a	história	que	a	ideia	do	sistema	de	substituição	polialfabético	ocorrera	a	Alberti	quando

passeava	pelos	jardins	do	Vaticano,	onde	se	encontrara	por	acaso	com	um	amigo	que	ocupava	a	função	de
secretário	pontifício.	A	conversa	derivara	a	certa	altura	para	as	questões	da	criptografia	e	fora	no
decurso	desse	encontro	que	ocorrera	a	Alberti	usar	dois	alfabetos	de	cifra	em	vez	de	um	único,	como	era
corrente	nesse	tempo.

Fora	assim	que	nascera	o	disco	de	cifras	de	Alberti.	O	sistema	funcionava	através	de	dois	discos
concêntricos,	o	exterior	designado	Stabilis,	por	permanecer	fixo,	e	o	interior	chamado	Mobilis,	ou
móvel.	Neste	desenho	que	Alberti	publicara	em	1467	na	sua	obra	De	Cifris,	o	alfabeto	inserido	no
Stabilis	encontrava-se	em	maiúsculas	e	o	do	Mobilis	em	minúsculas.

Isto	conferia	com	a	mensagem	cifrada.



Olhando	para	o	disco	de	cifras	de	Alberti	reproduzido	na	fotocópia,	Tomás	não	tinha	a	menor	dúvida
de	que	a	pessoa	que	cifrara	a	identidade	de	Omissis	havia	usado	aqueles	dois	alfabetos	como	base	de
trabalho.	A	mensagem	fora	cifrada	com	esses	dois	alfabetos	e	com	eles	teria	de	ser	decifrada.

O	problema	era	determinar	em	que	ponto	dos	alfabetos	se	iniciara	a	decifração.
Parecia-lhe	pouco	provável	que	a	sequência	começasse	com	o	A	do	alfabeto	no	disco	Stabilis,	pois

isso	tornaria	a	mensagem	demasiado	fácil	de	decifrar.	Porém,	valia	a	pena	tentar.	Nunca	se	sabia	à
partida	qual	o	grau	de	complexidade	procurado	pelo	autor	da	mensagem.	Além	do	mais,	não	podia
ignorar	que	o	A	se	situava	no	topo	da	Formula,	o	que	lhe	conferia	importância	e	tornava	admissível	que
fosse	a	primeira	letra	do	primeiro	alfabeto	de	cifra.

Pegou	numa	caneta	e	contou	o	número	de	letras	e	algarismos	que	se	encontravam	em	cada	um	dos
discos	concêntricos.	Dava	vinte	e	quatro.	Assim,	o	alfabeto	normal	teria	de	ter	vinte	e	quatro	letras	e	não
vinte	e	seis,	como	era	habitual.	Precisava	pois	de	eliminar	as	letras	mais	tardias,	designadamente	o	W	e	o
Y.

A	seguir	reproduziu	em	rabiscos	rápidos	os	três	alfabetos	em	linha	reta	numa	folha.
Por	cima	pôs	o	alfabeto	normal	sem	o	W	e	o	Y,	em	baixo	os	alfabetos	dos	discos	concêntricos.

	

Olhou	para	a	mensagem	cifrada.

	

Como	decifrá-la	usando	os	alfabetos	dos	discos	concêntricos?	Na	verdade,	e	conhecendo	os
alfabetos	de	cifras,	a	tarefa	era	relativamente	simples.	Bastaria	alternar	entre	as	duas.	As	maiúsculas
referiam-se	ao	alfabeto	do	Stabilis	e	as	minúsculas	ao	do	Mobilis,	pelo	que	teria	de	saltar	entre	ambos.

Assim	sendo,	a	primeira	letra	da	mensagem,	o	O,	teria	de	corresponder	à	letra	que	se	encontrava
diretamente	por	cima	dele	na	linha	do	alfabeto	normal.	Neste	caso,	por	cima	do	O	da	linha	do	Stabilis
estava	o	L	no	alfabeto	normal.	A	segunda	letra	da	mensagem	cifrada	era	o	t.	Ora	o	t	da	linha	do	alfabeto
do	Mobilis	tinha	diretamente	por	cima,	no	alfabeto	normal,	o	G.

Escrevinhou	sempre	com	uma	intensidade	febril,	alternando	deste	modo	entre	os	dois	alfabetos	e
guiando-se	sempre	pela	mensagem	cifrada.	Depois	de	ter	tratado	do	O	e	do	t,	procurou	a	correspondência
para	as	letras	seguintes,	designadamente	para	o	B,	para	o	k,	para	o	C,	para	o	e,	para	o	N	e	para	o	G	entre
parêntesis.	Por	fim	chegou	ao	resultado	final	e	parou.

A	mensagem	estava	decifrada.



LXXXIV

O	produto	de	todo	o	processo	de	decifração	ficou	exposto	no	bloco	de	notas	que	Tomás	usara	para	o
trabalho.	O	historiador	e	criptanalista	coçou	a	cabeça	enquanto	contemplava	o	resultado	final,	perplexo
com	o	que	via.	As	letras	que	escrevera	no	bloco	de	notas	expunham	supostamente	a	identidade	de
Omissis,	a	figura	mistério	da	conta	no	IOR	da	fictícia	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman,	que	se	situava
no	centro	do	drama	em	torno	do	sequestro	do	papa.	O	problema	é	que	a	solução	não	parecia	fazer	o
menor	sentido.

Seria	mesmo	aquele	o	verdadeiro	nome	de	Omissis?
Não	podia	ser.
Abanou	a	cabeça,	recusando-se	a	acreditar	naquilo.	Como	era	evidente,	Igbbczk	não	podia	ser	o

verdadeiro	nome	do	desconhecido	titular	da	conta.	Em	bom	rigor,	aquela	algaraviada	não	significava
nada.	O	que	queria	dizer	que	o	método	que	usara	fora	o	errado.

Levantou	os	olhos	para	a	pequena	tela.	A	missa	decorria	no	interior	da	Basílica	de	São	Pedro	e	o
cardeal	Barboni,	trêmulo	e	de	lágrimas	nos	olhos,	rezava	de	joelhos.	A	emoção	que	se	vivia	em	torno	de
toda	aquela	situação	tornava-se	sufocante	e,	de	novo	incapaz	de	ver	mais,	teve	de	desviar	os	olhos.
Espreitou	o	relógio	no	canto	da	imagem,	junto	ao	logótipo	da	BBC,	e	verificou	as	horas.	Faltavam	vinte	e
cinco	minutos	para	a	meia-noite.

Vinte	e	cinco	minutos	para	o	papa	morrer.
Talvez	o	método	que	utilizara	fosse	o	correto,	reconsiderou,	forçando-se	a	si	mesmo	a	avançar	no

trabalho	e	a	ver	o	fracasso	de	uma	outra	perspetiva,	pois	àquela	hora	não	se	podia	dar	ao	luxo	de
regressar	à	estaca	zero	para	rever	tudo	de	raiz.	O	que	se	calhar	falhara	fora	o	ponto	de	partida	dos
alfabetos	inseridos	nos	discos	Stabilis	e	Mobilis.

Sim,	era	isso.	Com	toda	a	probabilidade,	a	decifração	da	mensagem	requeria	que	o	alfabeto	do	disco
concêntrico	Stabilis	não	começasse	com	o	A	e	o	do	Mobilis	com	o	g.	A	letra	de	início	teria
consequentemente	de	ser	outra.

Mas	qual?
Além	do	mais,	não	podia	ignorar	o	problema	do	G	entre	parênteses	que	se	encontrava	no	final	da

mensagem	cifrada.	E	que	as	duas	únicas	letras	maiúsculas	que	não	estavam	alternadas	com	minúsculas
eram	as	finais,	o	K	e	o	G	entre	parênteses.	Isso	singularizava	duplamente	o	G.	Mas	em	que	sentido?

Percebendo	que	a	chave	deveria	estar	na	fotocópia	que	encontrara	com	a	reprodução	da	página	do
quatrocentista	De	Cifris,	Tomás	estudou	com	redobrada	atenção	a	imagem	do	disco	de	cifras	de	Alberti.
A	pista	que	o	levaria	ao	correto	início	dos	alfabetos	inscritos	nos	discos	Stabilis	e	Mobilis	poderia	estar
ali.

Haveria	neste	desenho	feito	mais	de	meio	milênio	antes	alguma	indicação	sobre	o	ponto	em	que
deveriam	começar	os	alfabetos	inseridos	nos	dois	discos	concêntricos	para	que	se	conseguisse	decifrar	a
mensagem?	O	A	maiúsculo	do	disco	Stabilis	era	uma	escolha	óbvia,	não	só	por	se	tratar	da	primeira	letra
do	alfabeto	como	por	se	situar	no	ponto	mais	alto	do	disco	de	cifras	de	Alberti.

O	teste,	porém,	já	fora	feito	e	mostrara	que	não	era	essa	a	primeira	letra	do	alfabeto	de	cifra.	Que
outra	pista	haveria?

Analisando	com	todo	o	cuidado	o	desenho,	Tomás	concentrou-se	pela	primeira	vez	nos	gatafunhos



que	se	situavam	no	centro	do	disco,	no	espaço	situado	no	interior	das	duas	sequências	alfabéticas.
O	que	seria	aquilo?
Havia	ali	um	círculo	grande	e	um	semicírculo	mais	pequeno	em	cima.	As	duas	argolas	pareciam

unidas	por	uma	espécie	de	arabescos	que	terminavam	numa	ponta	solta	em	cima,	voltada	para	a	direita,
como	se	apontasse.

Como	se	apontasse.
“Hmm...”
E	se	apontasse	mesmo?
Massajou	o	queixo,	pensativo.	A	ponta	solta	por	cima	do	semicírculo	apontava	para	onde?	Seguiu	o

enfiamento	da	linha	e	fixou-se	nos	dois	alfabetos	do	disco	de	cifras.	A	ponta	dos	gatafunhos	apontava
para	as	linhas	antes	do	t	do	disco	Mobilis	e	do	G	do	disco	Stabilis.

A	letra	G?
Olhou	de	imediato	para	a	mensagem	cifrada,	como	se	buscasse	confirmação.
Lá	estava	ele.	O	G	entre	parênteses.

Levantou-se	devagar	e	abriu	a	boca,	vislumbrando	o	que	lhe	pareceu	a	solução.
“Será	que...?”
Sentia-se	a	fervilhar	de	entusiasmo	e	excitação	e	ansiedade	e	nervosismo	e	não	sabia	o	que	mais.	Não

podia	ser	coincidência.	A	ponta	solta	dos	arabescos	no	centro	do	disco	apontava	para	a	letra	G	no
alfabeto	do	Stabilis.	O	mesmo	G	que	se	encontrava	entre	parênteses	na	mensagem	cifrada.

O	mesmo	G.
Não	podia	de	fato	ser	coincidência.	O	autor	da	charada	deixara	o	G	entre	parêntesis,	não	como	parte

da	mensagem	cifrada,	mas	como	pista	da	primeira	letra	do	alfabeto	do	Stabilis	na	decifração	da
mensagem.

Percebendo	que	estava	à	beira	de	quebrar	a	cifra	e	descobrir	a	identidade	de	Omissis,	Tomás	pegou
de	novo	na	caneta	e	alinhou	freneticamente	os	três	alfabetos	numa	nova	página	do	bloco	de	notas.	O
primeiro	dos	alfabetos	era	o	normal,	como	requeria	o	protocolo	para	a	decifração	polialfabética	da	cifra
de	Alberti,	e	os	outros	dois	eram	os	dos	discos	Stabilis	e	Mobilis,	mas	desta	feita	começando	nas	letras
corretas,	aquelas	para	as	quais	apontava	a	ponta	solta	dos	gatafunhos	no	centro	do	disco	de	cifras.	Ou
seja,	o	G	no	Stabilis	e	a	letra	por	baixo,	o	t	no	Mobilis.

Retomou	o	mesmo	processo	de	decifração	da	mensagem,	sempre	seguindo	o	protocolo	da	cifra	de
Alberti.	A	primeira	letra	da	charada	era	o	O,	pelo	que	procurou	o	O	no	alfabeto	do	disco	Stabilis.	Uma
vez	localizado,	identificou	a	letra	correspondente	no	alfabeto	normal.	Tratava-se	do	F.

Escreveu	F	no	bloco	de	notas.



Depois	passou	para	a	segunda	letra	da	mensagem,	o	t,	e	procurou-a	no	alfabeto	do	disco	Mobilis.
Localizou-a	de	imediato,	pois	era	a	primeira	letra,	o	que	evidentemente	o	remeteu	para	a	letra	A	no
alfabeto	normal.

Acrescentou	o	A	ao	F	já	identificado.

A	seguir	passou	para	a	terceira	letra	da	charada,	o	B	do	alfabeto	Stabilis,	e	apurou	o	T,	que	colocou	à
frente	do	FA	já	identificado.	E	assim	sucessivamente	até	por	fim	ter	toda	a	mensagem	decifrada.
Escrevera	tudo	mecanicamente,	sem	tentar	retirar	nenhum	sentido	do	que	estivera	a	fazer,	pelo	que	só
quando	concluiu	o	trabalho	parou	para	contemplar	o	resultado	final.

A	verdadeira	mensagem	fora	enfim	decifrada.
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Ao	ver	a	solução	do	processo	de	decifração,	contraiu	o	rosto	numa	expressão	de	incompreensão	e	até
de	desilusão.	Esperara	um	nome,	uma	grande	revelação,	algo	de	tremendo	ou	até	bombástico,	mas	aquilo
que	lhe	apareceu	escrevinhado	pela	sua	própria	mão	no	bloco	de	notas	estava	longe	disso.

Fatture?
Era	este	o	verdadeiro	nome	de	Omissis?	O	titular	misterioso	da	conta	no	IOR	da	Fundação	Cardeal

Francis	Spellman	chamava-se	Fatture?	Seria	mesmo	esta	a	pessoa	cuja	identidade	os	sequestradores	do
papa	queriam	proteger	a	todo	o	custo?	Fatture?	Isso	era	nome	de	gente?

Ainda	admitiu	a	possibilidade	de	se	ter	equivocado	outra	vez,	de	aquela	não	ser	a	solução	correta,
mas	depressa	pôs	essa	dúvida	de	lado.	Claro	que	era	a	solução	correta.

Qual	a	probabilidade	de	uma	solução	incorreta	resultar	numa	palavra	que	existia	de	fato?
Sim,	porque	fatture	era	uma	palavra	italiana	e	significava	faturas.
O	problema	é	que	nunca	tinha	ouvido	falar	num	nome	assim.	Ninguém	se	chama	Faturas.	Da	mesma

maneira	que	nunca	cruzara	com	um	Zé	Faturas,	a	não	ser	hipoteticamente	como	apelido,	também	não	lhe
passava	pela	cabeça	que	existisse	em	Itália	um	Giuseppe	Fatture	ou	coisa	do	tipo.

Tinha	por	isso	de	partir	do	princípio	razoável	de	que	não	se	tratava	do	nome	de	ninguém.	A	ser	assim,
o	que	era	então?	Um	apelido?	Não	lhe	pareceu.	Ninguém	se	daria	a	todo	aquele	trabalho	para	cifrar	um
apelido.	O	melhor	seria	se	colocar	na	posição	do	autor	da	cifração.	Se	estivesse	no	lugar	dele	e	cifrasse
a	palavra	faturas	para	deixar	registrada	na	folha	de	abertura	de	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis
Spellman,	por	que	o	faria?	Só	se	fosse	para...

Seus	olhos	se	iluminaram.
“É	isso!”,	murmurou.	“É	isso!”
Da	mesma	maneira	que	o	G	entre	parênteses	fora	uma	indicação,	fatture	era	igualmente	uma

indicação.	O	autor	da	cifração	remetera	a	verdadeira	identidade	de	Omissis	para	faturas.
Mas	quais	faturas?	Faturas	de	que	exatamente?	Era	evidente	que	havia	ali	gente	faturando	muito

dinheiro,	tantos	eram	os	milhões	que	circulavam	pela	conta	da	fictícia	Fundação	Cardeal	Francis
Spellman,	como	também	se	tornara	óbvio	que	Omissis	seria	com	certeza	um	tubarão	de	grande
envergadura	em	todo	esse	esquema	de	faturação,	mas	não	pareceu	a	Tomás	que	o	autor	da	cifração
tivesse	usado	a	palavra	nesse	sentido	irônico.	Não,	aquilo	não	era	uma	grainha.	Tratava-se	de	uma	coisa
diferente.

Uma	informação.
Fatture	era	uma	informação.	Mas	uma	informação	de	quê?	Continuava	a	não	achar	que	fosse	da

identidade	de	Omissis.	A	não	ser	que	se	tratasse	do	local	onde	estava	escondida	essa	identidade.
Pensando	bem,	convenceu-se	de	que	essa	hipótese	era	a	mais	provável.	Sim,	só	podia	ser	isso.	A	pessoa
que	se	escondia	por	detrás	de	Omissis	tinha	seu	nome	exposto	numa	fatura!	Só	podia	ser	isso!



Hesitou.	Em	bom	rigor,	e	como	ele	próprio	já	notara,	fatture	não	significava	fatura,	mas	faturas.	No
plural.	Estaria	a	identidade	de	Omissis	revelada	em	várias	faturas?	Quais?

Onde	as	encontraria?
Ergueu	os	olhos	para	a	mesa.	No	meio	de	tanta	documentação,	não	lhe	pareceu	descabido	que

houvesse	uma	pasta	dedicada	exclusivamente	a	faturas	do	IOR.
Haveria?
Debruçou-se	de	novo	sobre	as	pastas	do	dossiê	Dardozzi	que	se	encontravam	empilhadas	no	canto	da

mesa,	as	que	não	haviam	sido	consultadas	por	lhes	terem	parecido	irrelevantes,	e	foi	espreitando	os
títulos	escritos	na	cartolina,	descartando-os	uns	atrás	dos	outros.	Um	dizia	Elettricità,	com	certeza
referente	a	contas	da	eletricidade	do	IOR,	outro	Acqua,	seguramente	assuntos	ligados	à	água,	outro	BCE,
decerto	matéria	relativa	à	relação	entre	o	IOR	e	o	Banco	Central	Europeu,	outro	dizia	Ernst	&	Young,
com	certeza	relatórios	de	auditoria,	e	assim	sucessivamente.

Por	fim,	já	na	derradeira	parte	da	pilha,	apareceu	sobre	a	cartolina	de	uma	pasta	o	nome	que
procurava.

Fatture.
O	dossiê	das	faturas.	Afinal	a	dita	pasta	existia	mesmo.	Quase	com	certeza	estava	no	bom	caminho.

Pegou	o	dossiê	e	sentiu	seu	volume.	Como	a	maioria	das	pastas,	era	gorda.	Abriu-a	e	começou	a	folhear
os	documentos.	Tratava-se	no	essencial	de	faturas	de	pequenos	serviços	e	aquisições	de	equipamento
para	o	IOR.	Deparou-se	com	a	fatura	de	um	carpinteiro,	outra	de	um	bombeiro,	a	seguir	a	fatura	da
compra	de	duas	mesas	e	um	aparador,	depois	uma	referente	ao	fornecimento	de	duzentas	caixas	de	água
engarrafada,	e	os	documentos	seguintes	eram	faturas	de	um	sem-número	de	outras	pequenas	coisas.

Guardavam	ali	pelo	visto	faturas	menores	que	não	requeriam	uma	pasta	própria	e	por	isso	haviam
sido	arquivadas	naquele	dossiê.

Não	sabia,	em	bom	rigor,	o	que	procurava.	Passava	fatura	atrás	de	fatura	na	esperança	de	se	cruzar
com	um	pormenor	estranho,	uma	referência	absurda,	algo	que	se	destacasse,	mas	não	tinha	a	menor	noção
do	que	seria.	Haveria	na	pasta	alguma	fatura	especial	que	Omissis	tivesse	assinado?	E,	uma	vez	que	era
altamente	improvável	que	Omissis	assinasse	com	o	nome	de	código	Omissis,	como	saberia	que	o	nome
na	fatura	era	mesmo	o	do	misterioso	titular	da	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman?

Não	tinha	resposta	para	estas	perguntas,	limitava-se	a	seguir	o	seu	plano.	Ver	uma	fatura	ali
arquivada,	perceber	se	algo	de	anormal	apontava	para	Omissis,	e	depois	passar	à	seguinte.	A	certa	altura
já	o	fazia	como	um	autômato	e	com	movimentos	cada	vez	mais	rápidos.	As	faturas	eram	tantas	e	tão
apertado	o	tempo	que	atrás	de	uma	vinha	outra	e	depois	outra	e	a	seguir	outra,	e	Tomás	começava	a
desanimar.

Avançava	depressa	e	nada	de	extraordinário	aparecia.	Duvidava	já.	Teria	raciocinado	bem	quando
concluíra	que	a	mensagem	decifrada	era	uma	referência	à	pasta	das	faturas?

Ter-lhe-ia	escapado	alguma	coisa?	Se	não	fosse	aquilo,	o	que	seria?	Por	que	raio	o	autor	da	charada
cifrara	a	palavra	fatture?

Na	verdade,	compreendeu,	não	havia	alternativas.	Se	estivesse	equivocado	e	a	pasta	se	revelasse
uma	pista	falsa,	não	via	a	que	outra	coisa	a	palavra	fatture	o	poderia	levar.	Só	podia	tratar-se	de	uma
referência	à	pasta	das	faturas,	pensou,	misturando	desejos	com	capacidade	de	análise.	Tinha	de	ser
aquela	pasta.

O	problema	é	que	dedilhava	fatura	atrás	de	fatura,	sempre	mais	e	mais	depressa,	e	nada	de	insólito
lhe	aparecia.	Queriam	lá	ver	que...

Parou.
O	que	era	aquilo?
O	que	lhe	apareceu	de	repente	entre	os	dedos	irrequietos	não	foi	uma	fatura	como	tantas	outras,	mas

um	documento	da	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman.	Pegou	a	folha	e	estudou-a	com	atenção.



Tratava-se	de	uma	ficha	impressa	por	recurso	a	um	sistema	informático.	Ou	seja,	alguém	escondera
aquela	ficha	na	pasta	das	faturas,	decerto	a	ponderar	a	possibilidade	de	a	usar	posteriormente	com
objetivos	não	muito	claros.

Examinando	a	ficha	com	cuidado,	Tomás	deparou-se	com	uma	referência	automática	impressa	por
computador	no	topo	da	folha	a	identificar	o	sistema	informático	de	contabilidade	com	a	designação	Key2,
decerto	o	sistema	contabilístico	usado	no	IOR.

A	referência	automática	registrava	também	o	nome	da	pessoa	que	entrara	no	sistema	e	imprimira
aquela	folha.

Renato	Dardozzi.
Mais	relevantes,	porém,	eram	os	dados	da	ficha	da	conta.	Lá	estava	o	nome	da	instituição	bancária

onde	a	conta	se	encontrava,	o	Istituto	per	le	Opere	di	Religione,	a	data	de	15	de	Julho	de	1987,
registrando	o	dia	em	que	a	conta	fora	aberta,	e	ainda	o	nome	da	conta,	Fundação	Cardeal	Francis
Spellman,	e	o	respetivo	número,	001-3-14774-C.

O	mais	importante	de	tudo,	todavia,	encontrava-se	por	baixo.	Tratava-se	dos	nomes	das	duas	pessoas
autorizadas	a	movimentar	aquela	conta	e	das	respectivas	assinaturas.	O	primeiro	nome	era	o	de
monsenhor	Donato	de	Bonis,	o	velho	comparsa	do	arcebispo	Marcinkus	que	ficara	no	IOR	e	pelo	visto
não	perdera	velhos	hábitos.

Que	monsenhor	De	Bonis	era	um	dos	titulares	da	conta,	no	entanto,	o	português	já	sabia.	Mas	o	que	se
passava	com	o	segundo	titular,	aquele	que	em	outros	documentos	aparecia	com	o	nome	de	Omissis?
Estaria	ele	também	ali	identificado	com	seu	nome	verdadeiro?	E	seria	alguém	que	o	historiador	poderia
reconhecer?

Os	olhos	ansiosos	de	Tomás	desviaram-se	para	a	segunda	assinatura	e	de	imediato	obtiveram	a
resposta.	Sim,	a	assinatura	de	Omissis	estava	ali.	Sim,	era	reconhecível.	E,	sim,	o	historiador	identificou
a	pessoa	em	causa.	Sentiu	o	coração	dar	um	salto	e	a	respiração	suspender-se	por	um	momento,	ciente	de
que	a	Itália	inteira	ficaria	embasbacada	quando	aquilo	se	soubesse.

Andreotti,	Giulio

Tinha	identificado	Omissis.
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Não	era	preciso	ser-se	historiador	para	perceber	a	suprema	importância	de	Giulio	Andreotti	em	Itália
e	até	na	Europa.	Líder	do	Partido	da	Democracia	Cristã,	três	vezes	primeiro-ministro	e
inquestionavelmente	o	mais	importante	político	italiano	do	pós-guerra,	Andreotti	estava	para	Itália	como
Winston	Churchill	para	o	Reino	Unido,	Charles	de	Gaulle	para	França	e	Konrad	Adenauer	para	a
Alemanha.	Ou	seja,	era	um	gigante.

E	era	Omissis.
Tomás	sentia-se	de	tal	modo	incrédulo	que	por	três	vezes	verificou	se	os	olhos	não	o	enganavam.	A

resposta	foi	sempre	a	mesma.	A	ficha	da	conta	da	fictícia	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman,	impressa
por	monsenhor	Dardozzi	no	sistema	informático	de	contabilidade	do	IOR,	a	Key2,	registrava
explicitamente	as	assinaturas	das	duas	pessoas	autorizadas	a	movimentar	aquela	conta	mais	do	que
suspeita,	monsenhor	Donato	de	Bonis	e	Giulio	Andreotti.

O	acadêmico	português	não	ignorava	que	os	rumores	sobre	o	lado	negro	de	Andreotti	flutuavam	havia
muito	tempo	por	Itália	como	neblina	evanescente.	Tomás	sabia	que	o	maior	vulto	da	política	italiana	da
segunda	metade	do	Século	XX	tinha	múltiplas	ligações	obscuras,	incluindo	ao	banqueiro	da	máfia	e	do
papa,	Michele	Sindona,	a	quem	a	determinada	altura	designara	“salvador	da	lira”,	a	Roberto	Calvi,
presidente	do	Banco	Ambrosiano,	e	também	a	Licio	Gelli,	grão-mestre	da	loja	maçônica	P2,	que	se
transformara	num	estado	dentro	do	estado.	A	viúva	de	Calvi	chegara	a	revelar	que,	antes	de	morrer,	o
marido	lhe	havia	confidenciado	que	o	verdadeiro	chefe	da	P2	não	era	Gelli,	mas	Giulio	Andreotti,	e	que
este	fizera	ameaças	indiretas	a	Calvi.

O	antigo	primeiro-ministro	teria	ainda	ligações	ao	mafioso	siciliano	Salvatore	Lima.
Andreotti	veio	mesmo	a	ser	julgado	por	estar	filiado	na	máfia,	tendo	sido	acusado	pelo	Ministério

Público	de	proteger	a	organização	criminosa	siciliana	em	troca	do	apoio	eleitoral	de	Lima	e	do
assassinato	de	inimigos	políticos,	mas	as	alegações	não	foram	dadas	como	provadas.	Mais	tarde,	no
entanto,	Andreotti	acabaria	por	ser	condenado	pelo	homicídio	do	autor	da	newsletter	que	apareceu	na
secretária	de	João	Paulo	I	com	os	nomes	dos	prelados	do	Vaticano	que	pertenciam	à	maçonaria,	lista	que
incluía	os	cardeais	Villot	e	Casaroli	e	os	monsenhores	Marcinkus	e	De	Bonis.	O	estadista	italiano	só	se
livrara	da	cadeia	por	causa	do	seu	cargo	de	senador	vitalício,	que	lhe	concedera	imunidade,	e	viria	mais
tarde	a	ser	ilibado	num	recurso.

A	catadupa	de	nomes	associados	ao	antigo	primeiro-ministro	deixou	Tomás	muito	pouco	à	vontade.	O
papa	João	Paulo	I	e	a	sua	morte	suspeita,	Michele	Sindona	e	as	trafulhices	nos	seus	vários	bancos,
Roberto	Calvi	e	o	Banco	Ambrosiano,	o	sinistro	Licio	Gelli	e	a	poderosa	e	obscura	P2,	os	cardeais
Villot	e	Casaroli,	e	ainda	a	máfia,	sem	esquecer,	claro,	os	inevitáveis	monsenhores	Marcinkus	e	De	Bonis
à	cabeça	de	um	IOR	transformado	em	centro	de	branqueamento	de	capitais	de	origem	suspeita.	No	meio
desta	teia	de	nomes	e	instituições	surgia	a	figura	incontornável	de	Giulio	Andreotti.

Seria	possível	que	tudo	estivesse	relacionado?
Perturbado,	o	acadêmico	português	recuperou	a	pasta	da	Fundação	Cardeal	Francis	Spellman	e

folheou-a	para	refrescar	a	memória.	Com	os	nomes	dos	titulares	já	descodificados,	constatou	que	a	conta
tinha	em	média	uma	operação	a	cada	quatro	dias	e	envolvia	movimentações	muito	significativas,
incluindo	depósitos	em	espécie	e	em	títulos.



Assim	se	entendia	a	nota	em	papel	timbrado	da	Câmara	dos	Deputados	com	uma	ordem	rabiscada	a
dizer	“transferir	para	o	Spellman”	e	ainda	um	bilhete	do	senador	democrata-cristão	Lavezzari,	decerto
um	amigo	pessoal	de	Andreotti,	indicado	para	um	depósito	de	quase	seiscentos	milhões	de	liras,	bem
como	a	emissão	de	um	cheque	de	sessenta	milhões	a	favor	de	Severino	Citaristi,	tesoureiro	do	Partido	da
Democracia	Cristã	liderado	por	Andreotti,	e	outro	de	quatrocentos	milhões	para	Odoardo	Ascari.	Isto
para	não	falar	da	transferência	de	duzentos	milhões	da	sociedade	Fasco	para	a	mesma	conta	da	fictícia
Fundação	Spellman.

A	referência	a	esta	sociedade	voltou	a	intrigar	Tomás.	Da	primeira	vez	que	vira	o	documento,	horas
antes,	o	nome	parecera-lhe	familiar.	Agora	voltava	a	ter	a	mesma	impressão.

“Fasco...	Fasco...	Fasco...”,	murmurou,	fazendo	um	esforço	de	memória.	“Onde	é	que	eu	já	ouvi	isto?
Não	terá	sido	na...	na...”

De	repente	fez-se	luz.	A	Fasco,	recordou-se,	era	o	nome	da	holding	onde	Michele	Sindona
concentrava	os	seus	múltiplos	bancos.	Incrédulo,	verificou	de	novo	o	nome	da	sociedade	e	a	ordem	de
transferência	de	duzentos	milhões.	Se	a	Fasco	enviara	dinheiro	para	a	conta	da	Fundação	Cardeal	Francis
Spellman,	isso	significava	que	Michele	Sindona	dava	dinheiro	às	escondidas	a	Giulio	Andreotti,	usando
para	isso	o	IOR!

E	quanto	dinheiro	o	antigo	primeiro-ministro	italiano	juntara	naquela	conta	secreta?
Fazendo	a	soma	de	noventa	operações	de	depósito	nesta	conta	movimentada	pelo	político	que	fora

três	vezes	primeiro-ministro	italiano,	Tomás	contabilizou	um	total	de	quase	trinta	mil	bilhões	de	liras.
“Trinta	bilhões?”,	interrogou-se	num	sussurro	escandalizado.	“Mas	isto	é	muito	dinheiro...”
Não	sabia	qual	o	salário	de	um	chefe	do	governo	ou	de	um	senador	vitalício	em	Itália,	mas	de	certeza

que	nada	tinha	a	ver	com	estes	valores	astronômicos.	Se	Giulio	Andreotti	não	havia	ganho	aquela	quantia
com	o	salário	de	chefe	do	governo	ou	de	senador,	ganhara	como?	Havia,	porém,	muitas	outras	perguntas
por	responder.	Por	que	motivo	Andreotti	usara	o	IOR	para	guardar	todo	este	dinheiro?	De	onde	vinham
esses	fundos?	Por	que	se	escondera	Andreotti	atrás	do	nome	de	código	Omissis?	Por	que	tinha	acesso	e
titularidade	de	uma	conta	em	nome	de	uma	fundação	que	não	existia?	Por	que	emitia	cheques	dessa	conta
em	nome	de	outros	políticos	ou	de	figuras	ligadas	a	outros	políticos?	Por	que	motivo	Sindona	lhe	pagava
às	escondidas?	E,	por	fim,	por	que	o	IOR	permitira	tudo	isto?

Não	que	fosse	difícil	responder	a	todas	estas	questões.	Não	era.	O	problema	é	que	a	resposta	nada
tinha	de	bonito.	Tudo	aquilo	cheirava	mal,	tudo	aquilo	tresandava	a	corrupção	e	a	branqueamento	de
capitais,	tudo	aquilo	fedia	a	cumplicidade	ativa	do	Vaticano.	Mais	do	que	uma	instituição	religiosa,	a
Santa	Sé	transformara-se	numa	gigantesca	máquina	de	lavagem	de	dinheiro	sujo	no	coração	de	Roma	e
entre	os	seus	clientes	estavam	os	mais	importantes	políticos	de	Itália.	Os	hábitos	que	vinham	dos	tempos
do	arcebispo	Marcinkus	pelo	visto	não	só	não	tinham	sido	esquecidos	como	se	haviam	mesmo	agravado.

E	qual	a	relação	de	tudo	aquilo	com	o	sequestro	do	papa?
A	resposta	tornava-se	clara	aos	olhos	de	Tomás.	Quando	ele	próprio	fora	sequestrado	pelos

extremistas	islâmicos,	não	tinha	sido	o	elemento	do	grupo	afiliado	ao	Estado	Islâmico	que	recebera	por
telefone	instruções	para	interrogar	o	prisioneiro	e	verificar	se	a	investigação	desvendara	a	identidade	de
Omissis?	Por	que	razão	haveriam	os	chefes	dos	grupos	associados	ao	Estado	Islâmico	de	estar	tão
preocupados	com	proteger	a	identidade	de	Giulio	Andreotti?

Só	havia	uma	explicação.
Pegou	no	celular	e	localizou	o	número	de	Catherine.	Premiu	o	botão	verde	e	ouviu-se	o	sinal	de

chamada.	Tocou	duas	vezes	e	de	repente	apareceu	uma	gravação.
“O	número	que	ligou	não	está	disponível.	Por	favor,	deixe	mensagem.”
Desligou.
“Porra!”
Ao	ver	que	era	ele	quem	lhe	ligava,	a	francesa	devia	ter	desligado	o	aparelho.	Que	mau	gênio!	Por



que	seriam	assim	todas	as	mulheres	com	quem	se	envolvia?	Já	Maria	Flor	era	o	que	se	sabia,	e	Catherine
mostrava-se	igual.	Logo	agora	que	tanta	necessidade	tinha	de	falar	com	a	chefe	da	COSEA.

Considerou	as	suas	alternativas.	Em	bom	rigor,	só	lhe	restava	verdadeiramente	uma	opção.	Não	que
lhe	apetecesse;	na	verdade	a	ideia	afigurava-se-lhe	infinitamente	desagradável.	Tremia	só	de	pensar	no
tipo	de	conversa	que	aí	vinha.	O	problema	é	que	era	tudo	o	que	lhe	restava.

Com	um	suspiro	resignado,	foi	à	memória	dos	contatos	no	celular	e	identificou	um	novo	número	que
adicionara	nesse	dia	à	sua	lista.

O	do	inspetor	Trodela.



LXXXVII

As	relações	entre	Tomás	e	Trodela	haviam	degenerado	para	um	ponto	sem	retorno,	mas	tratava-se	de
uma	emergência	e	o	português	esperava	que	o	responsável	da	Giudiziaria	escutasse	o	que	tinha	para	lhe
dizer	e	se	mostrasse	minimamente	razoável.	Os	interesses	nesse	momento	em	jogo	exigiam	que	o	polícia
italiano	superasse	a	absurda	animosidade	contra	o	historiador	depois	do	desagradável	equívoco	ocorrido
na	Igreja	de	Santo	Estêvão	dos	Abissínios.

Premiu	o	ícone	verde	do	celular	e	ouviu	dois	toques	de	chamada	antes	de	a	voz	familiar	do
comissário	da	Giudiziaria	entrar	em	linha.

“Pronto?”
“inspetor	Trodela?	Daqui	fala	Tomás	Noronha.	Está	a	ouvir-	-me?”
Escutou	um	estalido	de	língua	desagradado	do	outro	lado.
“Ma	che	cazzo!”,	praguejou	o	comissário	italiano	em	tom	desconfiado.	“O	que	me	quer	agora?	Acaso

sabe	que	horas	são?	Não	vê	que	estou	ocupado?”
“Tenho	consciência	disso	e	peço-lhe	mil	desculpas,	inspetor,	mas	trata-se	de	uma	situação	muito

urgente.”
“Urgente	é	o	que	se	passa	neste	momento,	professor.	Tem	noção	de	que	sua	santità	está	prestes	a	ser

executado?	Não	tenho	tempo	a	perder	com	um	stronzo	da	sua	categoria,	ouviu?”
Sempre	refinado,	aquele	Trodela.
“Foi	justamente	a	situação	do	papa,	inspetor,	que	me	levou	a	telefonar-lhe”,	disse	Tomás	com	toda	a

paciência.	“Acabei	de	descobrir	que	os	tipos	afiliados	ao	Estado	Islâmico	não	passam	de	instrumentos
para	desviar	atenções.	O	verdadeiro	responsável	pelo	sequestro	do	papa	é	a	máfia,	está	a	compreender?
A	máfia.”

“A	máfia?	Per	carita,	professor,	deixe-me	em	paz.”
“Ouça,	inspetor...”
“Che	palie!”,	cortou	o	italiano.	“Que	chato	o	senhor	é!	Tenho	mais	que	fazer	que	perder	tempo	com

as	suas	imbecilidades,	ouviu?”
“Só	estou	a	tentar	ajudar.”
“Sabe	o	que	digo	da	sua	ajuda?	Mi	fa	cagare!”
A	conversa	com	o	inspetor	da	Giudiziaria	não	estava	a	ser	fácil.	Os	insultos	iam-se	multiplicando	e	a

vontade	de	Tomás	era	devolver-lhe	as	obscenidades	e	mandá-lo	a	uma	certa	parte	antes	de	desligar.
Porém,	estava	em	jogo	a	vida	do	papa	e	o	português	sabia	que	tinha	de	encontrar	alguma	forma	de	captar
a	atenção	do	responsável	da	polícia	criminal	italiana.

“Não	são	só	os	grupos	associados	ao	Estado	Islâmico	que	estão	metidos	nesta	história,	inspetor”,
insistiu,	ignorando	a	parede	de	ceticismo	e	animosidade	na	qual	embatia	do	outro	lado	da	linha.	“Há
outros	interesses	envolvidos,	incluindo	o	de	políticos.	O	papa	não	foi	sequestrado	apenas	por	ser	o	chefe
da	Igreja	Católica,	como	se	pretende	fazer	crer.

Ao	decidir	pôr	o	banco	do	Vaticano	na	ordem	e	acabar	com	uma	série	de	abusos	e	ilegalidades
praticados	na	Santa	Sé	ao	longo	de	décadas	e	décadas,	o	papa	meteu-se	com	gente	muito	poderosa	e,	tal
como	aconteceu	com	João	Paulo	I,	está	agora	prestes	a	pagar	o	preço	mais	alto.	A	máfia	tem	interesses
financeiros	em	jogo	e	também	protege	os	interesses	dos	políticos	a	que	está	associada.	Descobri	um



dossiê	que	mostra	que	o	dinheiro	do	negócio	da	Enimont,	que	vocês	aqui	em	Itália	designam	como	a	mãe
de	todos	os	subornos,	foi	lavado	no	banco	do	Vaticano.	Isto	significa	que	a	iniciativa	do	papa	de	reformar
a	instituição	e	trazer	transparência	às	contas	da	Santa	Sé	põe	em	perigo	todos	estes	interesses.	É	por	isso
que	a	máfia	quer	eliminar	o	papa.	Os	terroristas	afiliados	ao	Estado	Islâmico	são	o	instrumento	usado
pelos	mafiosos	nesta	operação.	Provavelmente	foi	a	máfia	que	deu	as	informações	e	os	meios	aos
extremistas	islâmicos	para	executarem	este	golpe	e	é	ela	quem	conduz	todo	o	processo	dos	bastidores.”

“Que	amontoado	de	disparates	vem	a	ser	esse?”
“Não	são	disparates,	inspetor.	O	antigo	primeiro-ministro	Giulio	Andreotti	era	o	titular	escondido	de

uma	conta	no	banco	do	Vaticano	em	nome	de	uma	fundação	que	não	existe	e	por	onde	passou	dinheiro	dos
subornos	da	Enimont	e	dinheiro	da	holding	de	Michele	Sindona.”

“Andreotti?”
“Sim.	O	antigo	primeiro-ministro	tinha	secretamente	uma	conta	no	banco	do	Vaticano.	Essa	conta

recebeu	dinheiro	da	Enimont	e	de	Sindona.”
“Provas,	professor!	Quero	provas!”
“Existem,	e	não	são	poucas.	Encontrei	nessa	conta	de	que	Andreotti	era	o	titular	secreto	um	cheque	de

sessenta	milhões	emitido	em	nome	de	Severino	Citaristi,	tesoureiro	do	Partido	da	Democracia	Cristã,	e
outro	em	nome	de	Odoardo	Ascari,	que	a	doutora	Rauch	me	disse	estar	ligado	ao	político	liberal
Edgardo	Sogno.	Há	ainda	duzentos	milhões	transferidos	para	essa	conta	pela	sociedade	Fasco,	de
Sindona.	E	no	banco	do	Vaticano	existem	outras	contas	suspeitas	de	terem	sido	usadas	na	mesma
negociata.	Por	exemplo,	Luigi	Bisignani,	o	chefe	da	P4	que	era	afilhado	de	Andreotti	e	desempenhou
funções	num	governo	do	antigo	primeiro-ministro,	tendo	sido	preso	no	mesmo	escândalo	Enimont,	era
titular	de	uma	conta	em	nome	de	outra	fundação.	O	que	lhe	estou	a	explicar	é	que	o	banco	do	Vaticano	foi
a	instituição	escolhida	pela	classe	política	para	fazer	a	lavagem	do	dinheiro	do	grande	esquema	de
corrupção	Enimont,	com	contas	em	nome	de	fundações	e	organismos	de	caridade	que	na	verdade	não
existem	e	servem	apenas	como	testas	de	ferro	dos	políticos.	Este	papa	quis	acabar	com	isto	tudo	e	é	por
isso	que	foi	sequestrado,	está	a	perceber?”

“Sua	santità	foi	sequestrado	por	um	grupo	ligado	ao	Estado	Islâmico,	já	lhe	disse!",	insistiu	o	homem
da	Giudiziaria.	“Não	viu	o	vídeo	que	os	terroristas	puseram	na	Internet?”

“O	envolvimento	do	Estado	Islâmico	não	passa	de	uma	fachada,	inspetor.”
“Está	a	dizer	que	o	grupo	afiliado	ao	Estado	Islâmico	não	está	envolvido?”
“Claro	que	está	envolvido.	Provavelmente	a	máfia	não	quis	raptar	ela	própria	o	papa,	até	porque

muitos	dos	seus	capos	são	católicos	e	sujarem	as	mãos	com	o	sangue	do	chefe	da	Igreja	não	deve	ser	a
coisa	que	mais	ambicionem	na	vida,	e	por	isso	os	mafiosos	devem	ter	feito	uma	parceria	com	os	radicais
islâmicos	para	uma	operação	conjunta	que	serve	os	diferentes	fins	de	ambos.	O	grupo	associado	ao
Estado	Islâmico	leva	a	cabo	um	grande	golpe	e	põe	o	mundo	ocidental	à	beira	da	guerra	com	o	Islã
enquanto	a	máfia	e	os	políticos	a	ela	associados	eliminam	um	papa	incômodo.	O	papa	morre	e,	embora
por	diferentes	motivos,	todos	ficam	contentes.”

“A	máfia	aliou-se	aos	políticos	e	a	esse	grupo	com	ligações	ao	Estado	Islâmico	para	raptar	e	matar
sua	santità?	Andreotti	com	uma	conta	secreta	no	IOR!	Desculpe,	mas	tudo	isso	me	parece	demasiado
rebuscado.”

“Foi	o	próprio	papa	que	nos	pôs	nesta	pista,	inspetor”,	sublinhou	Tomás.	“Não	se	lembra	de	o	ver	no
vídeo	a	falar	em	monsenhor	Dardozzi?	Fui	verificar	e	descobri	que	monsenhor	Dardozzi,	que	foi	um	dos
responsáveis	do	banco	do	Vaticano,	deixou	um	dossiê	explosivo	a	mostrar	como	a	Santa	Sé	continuou	a
lavar	dinheiro	dos	políticos,	e	presumivelmente	da	máfia,	mesmo	depois	do	escândalo	do	Banco
Ambrosiano	e	da	saída	do	arcebispo	Marcinkus.	Toda	essa	informação	foi	passada	ao	papa	Bento	XVI,
que	provavelmente	por	medo,	e	também	por	constatar	que	não	tinha	energia	nem	ânimo	para	pôr	cobro	a
esta	gravíssima	situação,	resignou.	O	atual	papa	decidiu	terminar	com	todo	este	esquema	e...	e	veja	o	que



está	a	acontecer.	Raptaram-no	e	agora	vão	matá-lo.”
Do	outro	lado	da	linha	Trodela	respirou	fundo.
“Suponhamos	que	tudo	isso	é	verdade”,	disse.	“Não	digo	que	seja,	note	bem.	Na	verdade	não

acredito	sequer	numa	palavra	sua.	Desde	que	esta	investigação	começou	que	o	professor	não	tem	feito
mais	do	que	inventar	disparates	e	atrapalhar	o	meu	trabalho.	Mas	imaginemos	que	o	que	diz	é	mesmo
assim.	O	que	quer	que	faça?	Que	vá	à	Sicília	prender	mafiosos?	Que	vá	perguntar	aos	políticos	se	é
verdade	que	andaram	a	lavar	no	IOR	o	dinheiro	que	ganharam	com	os	subornos	da	Enimont?	E	isso	que
quer	que	faça?”

“O	senhor	tem	meios	para	investigar.	Considerando	que	essa	gente	está	por	detrás	do	sequestro	do
papa,	se	os	apertar	bem	acabará	por	descobrir	o	paradeiro	dele.”

“O	professor	já	reparou	que	horas	são?”
Tomás	consultou	o	relógio.
“Vinte	e	três	e	quarenta.”
“Faltam	vinte	minutos	para	a	meia-noite,	professor!	Vinte	minutos	para	sua	santità	ser	degolado!	Acha

mesmo	que	vou	agora	apanhar	um	avião	para	Palermo	para	fazer	umas	perguntas	aos	mafiosos	da	Sicília
sobre	onde	os	malucos	do	grupo	associado	ao	Estado	Islâmico	esconderam	sua	santità?	Está	a	gozar
comigo?”

Realmente,	percebeu	o	historiador,	nada	daquilo	parecia	razoável.	Faltavam	apenas	vinte	minutos
para	a	execução	do	chefe	da	Igreja;	era	impossível	conseguir	fosse	o	que	fosse	nesse	tempo.	A
informação	contida	no	dossiê	Dardozzi	seria	sem	dúvida	útil	para	o	rescaldo	do	crime,	mas	não	para
impedir	o	homicídio	do	papa.	O	prazo	estava	praticamente	esgotado.

“Enfim,	reconheço	que,	dado	a	hora,	talvez	seja...”
“Além	do	mais,	não	acha	que,	se	sua	santità	se	pôs	a	transmitir	mensagens	subtis	sobre	monsenhor

Dardozzi	e	mais	não	sei	quê,	faria	mais	sentido	que	tivesse	usado	antes	a	oportunidade	para	nos	dar
alguma	dica	sobre	o	seu	paradeiro?”

Tomás	hesitou.
“Bem...”
O	interlocutor	fez	um	novo	estalido	com	a	língua	e	interrompeu-o.
“Ah,	professor!	Francamente!	Olhe,	sabe	o	que	lhe	digo?”
“O	quê?”
“Vaffanculo!”
Largado	este	último	insulto,	que	literalmente	mandava	Tomás	para	um	certo	orifício	da	anatomia

humana,	ouviu-se	um	clique	e	a	linha	emudeceu.
O	comissário	Trodela	tinha	desligado.



LXXXVIII

A	multidão	que	enchia	a	Praça	de	São	Pedro	e	as	ruas	limítrofes	permanecia	num	silêncio	pesado,
acompanhando	pelos	alto-falantes	a	missa	que	decorria	dentro	da	basílica.

Havia	dezenas	de	milhares	de	velas	acesas	e	muitas	pessoas	tinham	os	olhos	fechados	e	lágrimas	a
correrem-lhes	pelas	faces	enquanto	escutavam	as	vozes	angelicais	de	um	coro	infantil	que	enchiam	de
sentimento	a	grande	praça.

A	hora	era	de	suprema	gravidade.
Saindo	do	Palácio	das	Congregações,	Tomás	mergulhou	na	massa	de	gente	sem	saber	exatamente

onde	ia	e	o	que	deveria	fazer.	Tentara	tudo	e	tudo	falhara.	Descobrira	a	verdade,	ou	pelo	menos	grande
parte	dela,	mas	não	encontrara	quem	a	quisesse	ouvir.

Mesmo	que	ouvissem,	considerou,	no	fim	de	contas	não	serviria	de	nada.	A	realidade	é	que	o	prazo
dado	pelos	sequestradores	estava	à	beira	de	expirar	e	já	não	havia	tempo	para	dar	com	o	paradeiro	do
chefe	da	Igreja	e	salvá-lo.

Num	gesto	quase	reflexo	que	traía	a	sua	ansiedade,	e	a	exemplo	do	que	toda	a	gente	fazia	a	toda	a
hora,	consultou	o	relógio.	Vinte	e	três	e	quarenta	e	cinco.

Quinze	minutos.
Faltavam	quinze	minutos	para	o	papa	ser	degolado.	Sentiu	o	estômago	contrair-se	de	angústia	pela

sua	impotência.	Não	havia	nada	que	ele,	a	polícia	ou	qualquer	das	pessoas	entre	os	milhões	que	haviam
saído	à	rua	nesse	dia	em	Roma	e	por	todo	o	mundo	em	solidariedade	com	o	sumo	pontífice	pudessem
fazer	para	evitar	a	execução.	O	destino	estava	traçado.

Quando	o	coro	infantil	fez	silêncio,	a	voz	do	cardeal	Barboni	nos	alto-falantes	começou	a	entoar	o
pai-nosso	em	italiano,	prontamente	imitado	em	uníssono	por	um	milhão	de	vozes	na	praça	e	arredores.

“Padre	nostro,	che	sei	nei	cieli”,	murmurou	a	multidão.	“Sia	santificato	il	tuo	nom...”
As	pessoas	haviam-se	ajoelhado	e	uniam	as	palmas	das	mãos	em	prece,	os	rostos	baixos	e	fechados

numa	suplica	intensa.	Tinham	crucifixos	ao	pescoço	e	terços	pendurados	nos	dedos,	e	dispunham	ao	lado
delas	de	garrafas	de	água,	sacos	com	comida	e	as	edições	especiais	dos	jornais	pousadas	no	chão	com	as
últimas	sobre	a	crise.

“...	nga	il	tuo	regno...”
A	atenção	de	Tomás	deteve-se	num	dos	jornais,	uma	edição	extra	do	La	Repubblica	com	a	primeira

página	preenchida	por	uma	imagem	tirada	do	vídeo	do	papa	em	cativeiro.
Uma	caixa	por	baixo	da	fotografia	reproduzia	a	já	célebre	declaração	do	chefe	da	Igreja	que	pusera

Tomás	na	pista	do	dossiê	Dardozzi.
“...	sia	fatta	la	tua	volont...”
O	português	baixou-se	e	apanhou	aquele	exemplar	do	La	Repubblica,	Como	atraídos	por	um	ímã,	os

seus	olhos	focaram-se	na	transcrição	da	frase	do	papa.

Pedro	foi	o	primeiro	papa	e	que	eu	não	seja	último.
Que	monsenhor	Dardozzi	e	todos	rezem	por	mim

e	pela	humanidade.
O	amor	de	Cristo	será	para	sempre	o	nosso	troféu.



Lá	estava	a	referência	a	Dardozzi	que	o	levara	à	descoberta	de	que	o	IOR	mantivera	a	atividade	de
lavagem	de	dinheiro	sujo	mesmo	depois	da	saída	do	arcebispo	Marcinkus,	envolvendo-se	assim
diretamente	no	escândalo	Enimont.

“…ome	in	cielo,	cosi	in	terr...”
Contudo,	pensou	Tomás,	o	inspetor	Trodela	não	deixava	de	ter	razão.	Em	vez	de	pistas	complexas

como	a	referência	a	monsenhor	Dardozzi,	por	que	razão	não	aproveitara	o	papa	aquela	oportunidade
única	para	introduzir	na	sua	mensagem	informações	subtis	que	permitissem	às	autoridades	determinar	o
seu	paradeiro?	Não	teria	sido	muito	mais	útil	e	inteligente?

Era	evidente	que	isso	seria	realmente	o	mais	lógico,	até	porque	o	próprio	chefe	da	Igreja,	e	como	o
português	constatara	quando	ao	princípio	da	tarde	o	conhecera	pessoalmente,	nutria	um	certo	gosto	pelas
charadas.	Não	podia	de	resto	esquecer	a	maneira	como	o	sumo	pontífice,	no	momento	em	que	o	acolhera
na	biblioteca	privada	dos	apartamentos	papais,	o	havia	brindado	com...	com...

Parou.
Com	o	coração	subitamente	aos	saltos,	releu	a	transcrição	da	declaração	que	o	papa	fizera	no

cativeiro.	Pedro	foi	o	primeiro	papa	e	que	eu	não	seja	o	último.
“...	ci	oggi	il	nostro	pane	quotid...”
A	excitação	apoderou-se	dele.	Aquela	frase	não	queria	apenas	dizer	aquilo	que	dizia,	percebeu.

Havia	ali	escondida	uma	segunda	mensagem.	Sabia-o	por	causa	de	uma	coisa	que	o	próprio	papa	lhe
dissera	quando	o	recebera	no	início	da	tarde.	De	que	foi	mesmo	que	o	chefe	da	Igreja	o	chamara?

Samot.
Tratava-se	do	seu	próprio	nome	cifrado.	A	chave	que	permitia	a	decifração	de	Samot	era	um	célebre

versículo	dos	Evangelhos.	O	último	será	o	primeiro	e	o	primeiro	será	o	último,	escrevera	São	Mateus.
Pois	o	sumo	pontífice	dizia	agora	Pedro	foi	o	primeiro	papa	e	que	eu	não	seja	o	último.	Impossível	não
notar	a	semelhança	entre	as	duas.	Isso	só	podia	significar	uma	coisa.

Esta	frase	era	a	chave	da	cifra.
Mas	qual	a	mensagem	que	se	encontrava	cifrada?	Se	o	primeiro	parágrafo	fornecia	a	chave	e	o

segundo	se	destinava	a	remeter	as	autoridades	para	a	pista	do	dossiê	Dardozzi,	isso	significava	que	a
charada	estava	na	terceira	frase.

“…rimetti	a	noi	i	nostri	deb...”
Voltou	à	transcrição	e	releu	a	terceira	frase	da	declaração.	O	amor	de	Cristo	será	para	sempre	o

nosso	troféu.	O	que	raio	quereria	o	papa	dizer	com	aquilo?	E,	sobretudo,	como	se	aplicaria	a	chave	da
cifra	a	esta	frase?	Teria	a	ver	com	o	amor	de	Cristo?	Em	que	sentido?

Sacudiu	a	cabeça.
Estava	decerto	a	cometer	um	erro	qualquer.	Regressou	ao	que	lhe	pareceu	elementar.	Se	o	chefe	da

Igreja	dissera	Pedro	foi	o	primeiro	papa	e	que	eu	não	seja	o	último	e	se	essa	frase	remetia	para	o
versículo	de	São	Mateus	segundo	o	qual	o	último	será	o	primeiro	e	o	primeiro	será	o	último,	então	teria
de	proceder	como	procedera	para	decifrar	Samot.	A	primeira	letra	era	a	primeira	e	a	primeira	era	a
última.

“...	ome	noi	li	rimettiamo	ai	nostri	deb...”
Fora	assim	que	Samot	se	transformara	em	Tomás,	não	fora?	Invertera	a	ordem	das	letras	de	Samot.

Pois	aqui	também	teria	de	fazer	o	mesmo.	Mas	qual	a	palavra	da	terceira	frase	cujas	letras	teria	de
inverter?	Amor?	O	jornal	transcrevera	a	palavra	amor	na	sua	versão	mais	formal	em	italiano,	amore.	Se
fosse	em	português	seria	amor,	palavra	de	resto	que	também	se	redigia	desse	modo	em	italiano	na	versão
mais	informal,	e	nesse	caso	a	inversão	de	letras	daria...

Roma.
O	historiador	quase	deu	um	salto.	A	inversão	de	letras	na	palavra	amor	dava	Roma.	O	papa	estaria



dizendo	estava	em	Roma?	Ou...	ou	talvez	não.	Reconsiderou.	O	problema	é	que	o	sumo	pontífice	falara
em	italiano	e	na	transcrição	do	jornal	a	palavra	aparecia	escrita	com	um	e	no	fim,	de	modo	a	se	soletrar
amore.	Acontece	que	a	inversão	de	amore	daria	Eroma,	o	que	é	diferente.	Ou,	mais	uma	vez,	talvez	não.
O	chefe	da	Igreja	quereria	dizer	Eroma	ou,	separando	a	palavra	em	duas	palavras	que	faziam	sentido	em
italiano,	è	Roma?	É	Roma?	Além	do	mais,	o	papa	não	ignorava	que	o	mais	famoso	criptoanalista	do
mundo	estava	no	Vaticano	e	era	português,	pelo	que	poderia	perfeitamente	ter	utilizado	a	palavra	na	sua
versão	italiana	informal,	amor.

Tratava-se	de	uma	indicação	muito	importante.	Mas	não	decisiva.	Roma	era	uma	cidade	enorme	e
aquele	dado	não	chegava.	O	papa	teria	forçosamente	de	fornecer	detalhes	mais	específicos,	sob	pena	de
ser	impossível	chegar	a	ele	a	tempo.	Ele	os	teria	inserido	na	sua	mensagem?

Tomás	regressou	à	terceira	frase	da	transcrição	e	pôs-se	a	inverter	as	letras	de	mais	palavras.	Na
expressão	amor	de	Cristo	invertera	amor.	Já	Cristo	dava	Otsirc,	o	que	evidentemente	não	significava
nada,	e	a	palavra	troféu	também	não	permitia	chegar	a	lugar	nenhum,	em	italiano	ou	em	qualquer	outra
língua.

“…non	ci	indurre	in	tentazion...”
O	português	fechou	as	pálpebras	e	concentrou-se.	Havia	ali	alguma	coisa	lhe	escapando.	Tinha	que	se

apressar,	pois	o	relógio	não	parava	e	o	prazo	para	a	execução	do	chefe	da	Igreja	estava	prestes	a	esgotar-
se,	mas	ao	mesmo	tempo	precisava	de	manter	o	sangue-frio	e	o	raciocínio	lúcido.	Não	era	fácil.

Abriu	os	olhos	e,	determinado	a	tentar	uma	nova	abordagem,	voltou	à	transcrição	das	palavras	do
papa.	Desta	feita,	porém,	não	se	limitou	à	terceira	frase.	Leu	as	três	frases	de	uma	assentada	e	foi	então
que	teve	uma	ideia.

E	se	a	charada	fosse	toda	a	declaração?
Não	era	óbvio?	Excitado	com	a	nova	perspetiva,	releu	as	três	frases	mais	uma	vez.
Como	decifrá-las?	A	chave	só	podia	ser,	como	sempre	fora,	o	versículo	de	São	Mateus.	O	último	será

o	primeiro	e	o	primeiro	será	o	último.	A	diferença	é	que	este	versículo	não	se	aplicava	desta	feita	às
letras,	como	acontecera	com	a	brincadeira	do	papa	com	o	nome	dele,	ao	transformar	Tomás	em	Samot.

Aplicava-se	às	palavras.
Essa	era	a	solução	correta.	O	papa	transmitira	uma	mensagem	cifrada	e	ela	estava	na	inversão	da

primeira	e	da	última	palavra!	E	quais	eram	elas?
“...	ma	liberaci	dal	m...”
Fixou	os	olhos	no	jornal.

Pedro	foi	o	primeiro	papa	e	que	eu	não	seja	último.
Que	monsenhor	Dardozzi	e	todos	rezem	por	mim	

e	pela	humanidade.
O	amor	de	Cristo	será	para	sempre	o	nosso	troféu.

A	primeira	palavra	da	declaração	reproduzida	na	primeira	página	do	La	Repubblica	era	Pedro	e	a
última	troféu.	Ou	seja,	Pedro	troféu.	Invertendo-as,	de	modo	que	a	última	fosse	a	primeira	e	a	primeira	a
última	conforme	requerido	pelo	versículo	de	São	Mateus,	ficava	com	troféu	Pedro.

O	troféu	de	Pedro.
Era	ali	que	o	papa	estava.
“Amen”.



LXXXIX

O	papa	estava	preso	no	Vaticano!
A	conclusão	era	espantosa	e	ao	mesmo	tempo	fazia	todo	o	sentido.	Ao	manter	o	sumo	pontífice	dentro

das	muralhas	leoninas,	os	sequestradores	haviam	fintado	por	completo	as	autoridades,	que	procuravam	o
chefe	da	Igreja	por	toda	a	parte,	viravam	Roma	do	avesso	e	os	arredores	também,	mas	ignoravam	a
Basílica	de	São	Pedro,	o	coração	da	cristandade,	o	sítio	onde	o	primeiro	papa	fora	crucificado	de	cabeça
para	baixo	e	o	último	papa	seria	degolado.	Quem	esperaria	uma	coisa	dessas?

Isso,	de	resto,	explicava	o	ataque	que	o	próprio	Tomás	havia	sofrido	nessa	tarde,	quando	os
elementos	do	grupo	ligado	ao	Estado	Islâmico	o	haviam	aprisionado	para	o	interrogar.	Os	sequestradores
tinham-no	capturado	em	plena	basílica,	coisa	que	então	o	deixara	perplexo	e	contribuíra	para	que	o
inspetor	Trodela	desconfiasse	do	seu	relato	do	que	se	passara.	O	que	faziam	os	extremistas	islâmicos	na
basílica?	Por	que	haviam	regressado	ao	local	do	crime?	Na	altura	isso	não	fizera	sentido	nenhum,	mas
agora	a	resposta	tornara-se	clara.	A	verdade	é	que	nunca	haviam	saído	de	lá.

O	comando	que	se	associara	ao	Estado	Islâmico	levara	o	papa	para	as	catacumbas	e	retinha-o	no
próprio	local	onde	se	encontrava	o	troféu	de	Gaius,	o	sítio	onde	se	supunha	que	Pedro	tinha	sido
sepultado	e	onde	Tomás	horas	antes	encontrara	indícios	que	apontavam	para	as	ossadas	do	mais
importante	companheiro	de	Jesus.

Mas	havia	mais.	Pedro	foi	o	primeiro	papa	e	que	eu	não	seja	o	último,	dissera	o	sumo	pontífice.	Essa
frase	continha	uma	informação	adicional.	Era	esse	o	sítio	em	que	fora	sepultado	o	fundador	da	Igreja	e,
ao	dizer	que	esperava	não	ser	o	último,	o	papa	estava	pelo	visto	a	indicar	que	os	seus	sequestradores
planeavam	executá-lo	nesse	mesmo	local.

A	forma	inteligente	como	o	sumo	pontífice	disseminara	todas	estas	informações	na	sua	curta
declaração	sem	que	os	seus	captores	se	apercebessem	encheu	Tomás	de	admiração,	mas...

Haveria	tempo	para	o	salvar?
Os	olhos	agitados	do	historiador	desceram	de	imediato	para	o	seu	relógio	de	pulso.
Os	ponteiros	marcavam	as	vinte	e	três	horas	e	cinquenta	minutos.
Dez	minutos.
Dispunha	de	apenas	dez	minutos	para	salvar	o	papa.	Com	as	mãos	a	tremerem	de	ansiedade,	pegou	no

celular	e	identificou	de	novo	o	número	do	inspetor	Trodela.
Carregou	no	ícone	verde	e	ouviu	o	sinal	de	chamada	duas	vezes.
“Pronto?”
Era	a	já	familiar	voz	do	inspetor	da	Giudiziaria.
“Inspetor	Trodela?	Aqui	é	Tomás	Noronha.	Acabei	de	descobrir	o...”
“Outra	vez	você?”,	cortou	o	policial	com	uma	voz	rouca	de	enfado.	“Che	fastidia!	Nunca	vi	ninguém

tão	chato!	Mamma	mia!”
“Ouça,	inspetor...”
“Vaffanculo,	professor!	Vaffanculo!”
“Ouça,	inspetor,	descobri	o	paradeiro	do	papa!	Ouviu?	Ele	está	nas	catacumbas	da	basílica,	bem

embaixo	do	altar	papal,	num	lugar	da	necrópole	cristã	conhecido	por	troféu	de	Gaius,	ou	troféu	de	Pedro.
Tem	que	ir	lá	salvá-lo!”	Fez	uma	pausa,	à	espera	de	resposta.	“Está	ouvindo,	inspetor?	Alô?	Alô?”



A	linha	tinha	emudecido,	o	que	significava	que	o	responsável	da	Giudiziaria	lhe	havia	desligado	o
celular	na	cara.	O	homem	nem	ouvira	o	que	ele	lhe	quisera	dizer.	Bastara	saber	que	era	Tomás	quem	lhe
ligava	e,	depois	de	lhe	lançar	os	habituais	insultos	no	mais	puro	vernáculo	italiano,	desligara.

O	português	procurou	freneticamente	outro	contacto	na	lista	do	seu	celular.
Catherine	Rauch.	Identificou	o	número	dela	e	carregou	no	botão	verde.	Soaram	dois	toques	de

chamada	e	uma	gravação	entrou	imediatamente	em	linha.
“O	número	que	marcou	não	está	disponível”,	disse	uma	voz	feminina	em	tom	delicodoce.	“Por	favor,

deixe	a...”
“Oh,	não!”
Ainda	melindrada	pela	rejeição,	a	francesa	não	atendera	a	chamada	e	remetera-o	mais	uma	vez	para	a

caixa	de	mensagens.
“...	sua	mensagem.”
Ouviu-se	o	clique	do	atendedor	e	Tomás	hesitou.	De	que	servia	deixar-lhe	uma	mensagem	quando	era

imperioso	que	ela	o	escutasse	nesse	preciso	momento?	Por	outro	lado,	o	que	tinha	a	perder?
“Catherine,	daqui	Tomás”,	disse	apressada	e	atabalhoadamente.	“O	papa	está	no	troféu	de	Pedro,	na

zona	das	catacumbas	mesmo	por	baixo	do	altar-mor	da	basílica	e	é	lá	que	deverá	ser	executado.	Já	liguei
para	o	inspetor	Trodela	mas	ele	nem	quis	ouvir	e	desligou-me	o	telefone.	Logo	que	escute	esta	gravação
contacte	a	polícia,	por	favor.”

Desligou	e	olhou	para	o	relógio	para	ver	daí	a	quanto	tempo	o	papa	seria	morto.
Oito	minutos.
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Os	dois	guardas	suíços	e	o	funcionário	da	Santa	Sé	olharam	para	o	recém-chegado	com	um	ar	a
chispar	desconfiança.	Tomás	cruzara	a	Praça	de	São	Pedro	a	correr,	pisando	e	empurrando	quem	se	lhe
atravessara	pela	frente,	e	só	se	detivera	diante	da	barreira	que	impedia	o	acesso	à	Basílica	de	São	Pedro,
mesmo	em	frente	da	escadaria	principal	do	grande	santuário	da	cristandade.

“Volte	para	trás!”,	ordenou	um	dos	guardas	suíços	com	uma	expressão	agressiva,	visivelmente
desagradado	com	a	forma	como	o	recém-chegado	empurrara	as	pessoas	para	ali	chegar.	“Não	pode	entrar
na	basílica!”	Apontou-lhe	o	dedo	à	laia	de	aviso.	“E	não	volte	a	incomodar	os	fiéis,	ouviu?	Tenha
respeito	pelo	sofrimento	dos	outros.”

Ofegante	e	com	o	rosto	banhado	de	transpiração,	o	português	não	tinha	tempo	para	delicadezas	nem
diplomacias	e	sabia	que	teria	de	os	convencer	a	ajudá-lo.	Não	seria	fácil,	mas	tentaria.

“Ouçam,”,	disse.	“Têm	de	avisar	imediatamente	os	vossos	chefes.	O	papa	vai	ser	executado	por
baixo	do	altar-mor	e	é	preciso	ir	lá	resgatá-lo	antes	que	seja	tarde.”

Os	três	homens	que	controlavam	o	ponto	de	passagem	na	barreira	trocaram	um	olhar	carregado	de
subentendidos;	era	evidente	que	achavam	que	lhes	tinha	aparecido	mais	um	dos	muitos	dementes	e
alucinados	que	infestavam	o	Vaticano.

“Volte	para	trás!”,	insistiu	o	guarda	suíço,	o	tom	sempre	firme.	“Para	trás!”
“Se	não	quiserem	avisar	os	vossos	chefes,	venham	ao	menos	comigo	até	às	catacumbas	para...”
“Faça	o	que	lhe	digo,	senão	terei	de	o	deter!”
“Não	ouviu	o	que	disse?	O	papa	vai...”
“Para	trás!”
Tomás	manteve	o	olhar	pregado	neles	e	caiu	em	si.	Não	valia	a	pena	insistir,	só	iria	perder	tempo	e

credibilidade.	Pela	expressão	dos	guardas	percebeu	que	devia	parecer	um	louco	perigoso.	Nunca	iriam
acreditar	no	que	lhes	dizia.	Não	podia	contar	com	os	guardas	suíços	nem	com	os	gendarmes	nem	com	os
carabinieri	nem	com	a	Giudiziaria	nem	com	ninguém.	A	única	coisa	de	que	dependia	verdadeiramente	era
do	seu	engenho.

Teria	de	se	adaptar.	Mudando	prontamente	de	tática,	deitou	a	mão	ao	bolso	e	retirou	o	papel	que	o
cardeal	Barboni	lhe	entregara	horas	antes.

“Tenho	aqui	um	convite	para	assistir	à	missa”,	disse,	mostrando-lhes	o	papel.
“Deixem-me	entrar.”
“Não	pode	passar!”,	retorquiu	o	guarda	suíço	com	a	impaciência	a	crescer.	“Não	vê	que	a	cerimônia

já	começou?	Faça	o	favor	de	voltar	para	trás,	já	lhe	disse!”
“Leia	o	convite,	por	favor”,	insistiu	Tomás.	“Foi-me	entregue	pelo	próprio	cardeal	Barboni.”
Com	relutância	e	sempre	a	exibir	um	semblante	pleno	de	suspeita,	o	guarda	suíço	pegou	no	papel	e

leu-o	com	uma	expressão	que	começou	por	ser	de	sobranceria	mas	depressa	se	metamorfoseou.	O	teor	do
documento	surpreendeu-o,	pois	pareceu-lhe	genuíno.	Sê-lo-ia	mesmo?

Assaltado	pela	dúvida,	virou-se	para	o	funcionário	do	Vaticano	que	se	encontrava	ao	lado	dele	e
mostrou-lhe	o	convite.

“Isto	terá	sido	mesmo	assinado	por	sua	eminência?”
O	funcionário	aproximou-se	e	verificou	a	assinatura.



“É	dele,	é.”
“De	certeza?”
“Lidei	no	mês	passado	com	a	correspondência	de	sua	eminência	e	conheço	bem	a	assinatura”,

explicou.	“Esta	assinatura	é	dele,	podes	estar	descansado.”
O	guarda	suíço	voltou-se	para	Tomás,	ainda	desconfiado.
“Onde	arranjou	este	convite?”
“Foi	o	cardeal	Barboni	que	mo	ofereceu	esta	tarde.	Ele	quer	a	minha	presença	na	basílica	durante	a

cerimônia	e	pediu-me	que	viesse.	Apesar	de	chegar	atrasado,	creio	que	ainda	apareci	a	tempo	de
satisfazer	o	seu	desejo.”	Indicou	o	santuário	com	a	cabeça.	“Então	como	é?	Posso	ou	não	entrar?”

Perplexos	e	indecisos,	os	três	homens	que	se	encontravam	na	barreira	trocaram	um	novo	olhar,	como
se	procurassem	entre	eles	razões	para	desconsiderar	o	documento	e	não	o	deixar	passar.	Como	no	entanto
nenhum	dos	seus	companheiros	levantou	qualquer	objeção,	o	guarda	suíço	que	questionara	o	português
devolveu-lhe	o	convite	e,	embora	com	relutância,	deu	um	passo	para	o	lado	e	franqueou-lhe	o	caminho.

“Bem...	pode	entrar,	pode	entrar”,	indicou.	“Mas	tenha	cuidado,	a	cerimônia	está	a	decorrer	e	não
deve	em	circunstância	alguma	ser	interrompida.	Se	fizer	algum	disparate	vai	ter	problemas	sérios,
percebeu?”

“Fique	descansado.”
O	guarda	suíço	apontou	para	o	pórtico	com	a	fileira	de	cinco	entradas	na	basílica.
“Entre	pela	porta	da	esquerda,	por	favor.”
“Ah,	a	porta	da	morte.”
A	sentinela	arqueou	o	sobrolho.
“Conhece?”
O	historiador	não	respondeu.	Afastou-se	em	passo	rápido	e	galgou	a	escadaria	quase	a	correr.	A

basílica	estava	profusamente	iluminada	naquela	ocasião	solene	e	do	seu	interior,	difundida	pela	praça
graças	aos	alto-falantes,	vinha	a	voz	do	cardeal	Barboni,	já	em	plena	homilia.

Tomás	sentia-se	ansioso.	Teria	perdido	demasiado	tempo	a	atravessar	a	praça	e	o	checkpoint?	A
medo,	consultou	o	relógio.	Vinte	e	três	e	cinquenta	e	seis.

Quatro	minutos.
Ainda	pensou	em	desobedecer	ao	guarda	suíço	e	penetrar	na	basílica	pela	entrada	central,	a	porta	de

Filarete,	e	pôr-se	aos	gritos	a	avisar	que	o	papa	se	encontrava	nas	catacumbas	do	santuário,	mas
reconsiderou.	Não	só	o	iriam	considerar	louco	e	ocuparia	demasiado	tempo	a	convencê-los	do	contrário
como	uma	coisa	dessas	poderia	até	levar	o	comando	islâmico	a	antecipar	a	execução	do	chefe	da	Igreja.

Atravessou	o	pórtico	e,	não	sendo	supersticioso,	cruzou	a	porta	da	morte.	De	imediato	o	ambiente
solene	da	Basílica	de	São	Pedro	a	meio	de	uma	missa	tão	importante	como	aquela	se	abateu	sobre	ele
com	todo	o	peso	da	história.	O	santuário	estava	repleto	de	cardeais,	bispos	e	outros	prelados,	todos	a
encherem	a	basílica	juntamente	com	convidados	especiais.	Havia	tanta	gente	que	as	três	naves	se
encontravam	intransitáveis.	Como	chegar	às	catacumbas?

O	momento	não	era	para	hesitações,	pelo	que,	vendo	o	caminho	bloqueado,	Tomás	deu	de	imediato
meia	volta,	regressou	ao	exterior	e	contornou	a	basílica	pelo	lado	sul.

Meteu	pelo	pátio	onde	dois	mil	anos	antes	se	situava	o	centro	do	circo	de	Calígula	e	só	parou	na
porta	que	indicava	Ufficio	Scavi,	o	Departamento	das	Escavações.	Umas	cordas	e	um	sinal	com	um
travessão	vermelho	bloqueavam-lhe	o	caminho.

Proibido.
Não	vira	a	barreira	naquele	local	ainda	nessa	manhã.	Decerto	havia	sido	colocada	de	tarde	para

impedir	o	acesso	às	catacumbas	devido	aos	receios	dos	engenheiros	quanto	à	integridade	estrutural	da
basílica.	Baixou	os	olhos	para	o	relógio	e	verificou	quanto	tempo	faltava	para	a	meia-noite.

Dois	minutos.
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Ignorou	a	interdição	e	contornou	a	barreira.	Pressionado	pelo	prazo	dado	pelo	grupo	dos
sequestradores,	meteu	pelas	escadas	que	desciam	até	às	catacumbas	e	desatou	numa	correria	desenfreada.
Achava	que	não	ia	conseguir	chegar	a	tempo,	mas	até	ao	último	instante	não	desistiria.

Dois	minutos.
Aliás,	dois	minutos	menos	alguns	segundos.
Passou	pelas	estruturas	constantinas,	situadas	imediatamente	por	baixo	da	atual	basílica,	e	desceu	até

ao	nível	pré-constantino,	o	das	catacumbas	e	do	circo	de	Calígula.
Ainda	nessa	manhã	ali	estivera	à	procura	das	ossadas	de	Pedro	mas	nesse	momento	tinha	a	impressão

de	que	isso	sucedera	muitos	anos	antes,	numa	outra	existência.
Consultou	o	relógio.
Um	minuto	e	meio.
Sentia-se	asfixiar,	pois	fazia	calor,	os	pulmões	estavam	exangues	e	tinha	os	músculos	doridos	dos

esforços	desse	dia	louco.	A	ansiedade	deu-lhe	contudo	energia	renovada	e,	ignorando	a	fadiga
acumulada,	ziguezagueou	em	corrida	pelas	várias	câmaras	e	nichos,	percorrendo	os	sucessivos	clivi	aos
encontrões	contra	os	tijolos	das	paredes	gastas	das	velhas	catacumbas	cristãs,	passando	por	aberturas	em
opus	reticulatum,	agachando-se	nesta	passagem	baixa,	enfiando-se	por	um	corredor	estreito,	metendo-se
por	uma	porta	apertada,	evitando	um	túmulo,	saltando	por	cima	de	outro,	subindo	e	descendo	por	degraus
engenhosamente	cortados	nas	paredes,	acelerando	quando	podia	e	travando	sempre	que	necessário.

A	respiração	tornara-se	pesada,	o	corpo	doía-lhe,	a	visão	turvava	-se	num	turbilhão	de	movimento
incessante	e	tresloucado.	Sentia	que	a	qualquer	momento	poderia	desfalecer.	O	corpo	implorava-lhe	que
parasse,	repousasse,	abandonasse	tudo	e	se	deixasse	ficar	em	paz,	pois	já	fizera	muito	mais	do	que	se	lhe
poderia	razoavelmente	exigir,	mas	em	Tomás	a	cabeça	é	que	mandava	e,	obstinado	e	sentindo-se	tão
próximo	do	objetivo,	forçou-se	a	seguir	em	frente.

Voltou	a	espreitar	o	relógio.
Um	minuto.
Tinha	a	impressão	de	disputar	uma	prova	de	obstáculos	no	meio	de	um	labirinto	traiçoeiro,	pois	a

necrópole	estava	pejada	de	pedras	antigas	e	abria	sucessivas	entradas	para	nenhures,	mas	a	vantagem	é
que	conhecia	bem	o	caminho	pois	percorrera-o	tantas	vezes	nos	últimos	dias	que	se	familiarizara	com
todos	os	seus	cantos,	armadilhas	e	manhas.

No	entanto,	as	catacumbas	encontravam-se	mal	iluminadas;	havia	apenas	algumas	lâmpadas
amareladas	que	conferiam	ao	espaço	um	ambiente	fantasmagórico.	Lamentou	não	ter	tido	tempo	de	trazer
uma	lanterna.	O	que	lhe	valia	era	o	à	vontade	que	sentia	naquele	local,	como	se	a	antiga	necrópole	fosse
a	sua	casa	e	não	tivesse	segredos	para	ele.

Mais	uma	vez	voltou	a	atenção	para	o	relógio.
Trinta	segundos.
Não	ia	conseguir.	Nessa	manhã	procurara	naquelas	ruínas	as	velhas	ossadas	de	Pedro,	o	primeiro

papa,	e	viera	encontrá-las	num	obscuro	armazém	do	Vaticano,	mas	pelo	visto	à	noite	não	conseguiria
salvar	o	último	papa.	Faltavam	ainda	alguns	metros	e	o	tempo	praticamente	esgotara-se.	Além	do	mais,
não	se	tratava	de	chegar	ao	troféu	de	Pedro	e	resgatar	o	papa.	Seria	bom	que	fosse,	mas	não	era



infelizmente	assim	tão	simples.
O	desafio	que	tinha	pela	frente	seria	tremendo	e	tudo	jogava	contra	ele.	Ia	sozinho	e	teria	de	enfrentar

um	comando	de	homens	treinados	em	campos	associados	ao	Estado	Islâmico	e	embrutecidos	pela
violência	da	guerra	na	Síria,	no	Iraque,	na	Líbia	ou	em	qualquer	outra	parte.	Não	vira	ele	já	em	múltiplos
vídeos	horríveis	do	que	era	capaz	aquela	gente	brutal?	Sem	a	polícia	a	ajudá-lo,	a	decisão	de	enfrentar
homens	tão	perigosos	constituía	um	ato	de	grande	atrevimento,	para	não	dizer	absoluta	insensatez.	Não
quis	contudo	pensar	nisso.	Quando	acontecesse	logo	se	veria,	pois	confiava	na	sua	capacidade	de
improvisação.

Ainda	uma	espreitadela	ao	relógio.
Meia-noite.
A	esperança	desvanecia-se	e	o	pior	cenário	tornava-se	assustadoramente	real.	Não	chegaria	a	tempo

e	as	profecias	de	Malaquias,	de	Fátima	e	de	Pio	X	de	que	o	papa	seria	assassinado	pelo	visto	iriam
mesmo	realizar-se.

Mas	não	desistiu.
Arquejante	e	lavado	em	transpiração,	Tomás	dobrou	a	última	esquina	do	corredor	da	necrópole	e,

quase	a	cambalear	de	fadiga	e	ignorando	as	mais	elementares	cautelas,	reconheceu	a	abertura	apertada
numa	parede	como	a	última	barreira	antes	do	destino	e	atirou-se	literalmente	por	ela.

Estatelou-se	do	outro	lado,	embatendo	em	ruínas	e	magoando-se	nos	cotovelos	e	nos	joelhos.	A
corrida	terminara.	Atarantado,	sentiu	o	corpo	para	avaliar	os	estragos	da	queda	e	ficou	mais	tranquilo.
Devia	ter	esfacelado	a	pele,	mas	pelo	visto	não	partira	nada.

Ouviu	vozes.
Quase	a	medo,	ergueu	a	cabeça	e	constatou	que	tinha	chegado	ao	Campo	P,	a	área	das	catacumbas

onde	dois	mil	anos	antes	os	restos	de	Pedro	haviam	sido	preservados	pela	primeira	geração	de	cristãos.
O	espaço	era-lhe	familiar,	mas	a	cena	que	encontrou	não.

Apercebeu-se	de	que	uma	parte	do	Campo	P,	justamente	o	setor	onde	se	situavam	as	ruínas	do	troféu
de	Pedro,	estava	nesse	momento	iluminada	por	poderosos	holofotes.

Focou	os	olhos	e	viu-o	finalmente.
O	papa.
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A	cena	que	se	desenrolava	nas	ruínas	do	troféu	de	Pedro	era	uma	sinistra	reminiscência	de	imagens
que	Tomás	já	vira	na	televisão.	Ainda	deitado	de	bruços	no	local	onde	tombara,	o	historiador	vislumbrou
um	homem	trajado	de	preto	e	de	cara	tapada	por	um	lenço	com	uma	faca	na	mão.	Mesmo	mascarado
reconheceu-o;	tratava-se	do	mesmo	indivíduo	que	o	havia	atacado	nessa	tarde	e	que	usava	o	nome	de
guerra	Abu	Bakr.

O	jihadista	segurava	a	cabeça	de	um	prisioneiro	que	se	encontrava	diante	dele	de	joelhos	e	de	mãos
amarradas	atrás	das	costas,	à	sua	mercê,	com	bandeiras	negras	do	Estado	Islâmico	a	cobrir	parcialmente
o	muro	vermelho	que	servia	de	fundo	às	ruínas	do	túmulo	do	fundador	da	Igreja.	A	diferença	em	relação
aos	habituais	vídeos	do	movimento	extremista	islâmico	é	que	a	vítima	não	usava	fato-macaco	laranja,
mas	as	tradicionais	vestes	brancas	que	mais	facilmente	permitiam	reconhecê-lo.

O	papa.
Dois	fortes	projetores	iluminavam	a	cena,	e	entre	os	postes	de	luzes	encontrava-se	um	outro	homem

de	preto	com	a	cara	igualmente	tapada	e	agarrado	a	uma	câmera	de	vídeo	assente	num	tripé	e	ligada	a	um
computador;	era	Ibn	Taymmiyah.	Tinha	um	adesivo	no	nariz	e	um	olho	pisado,	vestígios	do	ferimento	que
Tomás	lhe	infligira	horas	antes,	quando	o	cabeceara	na	cara	na	Igreja	de	Santo	Estêvão	dos	Abissínios.
Este	segundo	operacional	do	grupo	afiliado	ao	Estado	Islâmico	preparava-se	pelo	visto	para	transmitir
imagens	em	direto	pela	Internet	e	Abu	Bakr	posicionara-se	para	proceder	à	degolação,	conforme	havia
anunciado	para	aquela	hora.

“Ma	hdha?”,	perguntou	em	árabe	o	jihadista	que	manejava	a	câmara.	“O	que	é	isto?”
O	súbito	aparecimento	de	Tomás	não	passara	evidentemente	despercebido,	até	porque	fora	ruidoso.	O

fato	de	os	holofotes	incidirem	sobre	o	troféu	de	Pedro,	onde	se	desenrolava	a	cena,	provocava	porém	um
mais	forte	contraste	da	luminosidade	e	fazia	com	que	a	parte	das	catacumbas	que	não	estava	iluminada,
incluindo	aquela	onde	o	português	se	encontrava,	se	tornasse	ainda	mais	sombria.	Isso	protegeu-o
momentaneamente.

“Hal	hnak	shay!”,	disse	Abu	Bakr,	o	que	tinha	a	faca	na	mão	e	segurava	o	chefe	da	Igreja.	“Tem
alguma	coisa	ali!”

Os	dois	jihadistas	puseram	as	mãos	nos	olhos	em	pala,	para	se	protegerem	da	luz	dos	holofotes	e
tentarem	identificar	a	origem	do	barulho.

“Who’s	there?”,	lançou	em	inglês	o	que	manejava	a	câmera	de	vídeo.	“Quem	está	aí?”
Foi	só	nesse	instante	que	Tomás	percebeu	que	ainda	não	o	tinham	visto.	Tirando	partido	da	escuridão,

rolou	para	a	direita	e	escondeu-se	por	detrás	das	ruínas.
“Desliga	o	vídeo”,	ordenou	em	árabe	o	que	se	preparava	para	degolar	o	papa.	“Vira	os	holofotes

para	lá.”
Ibn	Taymmiyah	obedeceu	e,	depois	de	cortar	a	emissão	pela	Internet,	voltou	um	dos	holofotes	para	a

zona	onde	tinham	escutado	o	barulho.	Encostado	aos	restos	de	um	túmulo,	o	historiador	sentiu	a	luz
abater-se	sobre	o	local	onde	se	abrigara	e	permaneceu	quieto,	como	se	ele	próprio	se	tivesse
transformado	numa	ruína.

“Kan	yumkin	na	yakun	far”,	concluiu	o	do	holofote	quando	não	viu	nada	de	estranho.	“Deve	ter	sido
uma	ratazana.”



“Uma	ratazana	não	faz	este	ruído	todo,	estúpido!”,	devolveu	Abu	Bakr.	“Pega	a	kalashnikov	e	vai	ver
o	que	é.”

O	do	holofote	obedeceu.	Ibn	Taymmiyah	foi	buscar	a	arma	que	se	encontrava	pousada	junto	ao
computador	e,	mantendo	o	holofote	apontado	para	a	zona	de	onde	haviam	escutado	o	barulho,	avançou
por	entre	as	sombras	com	o	dedo	a	acariciar	o	gatilho	e	voltando	o	cano	nas	direções	para	onde	olhava,
pronto	a	abrir	fogo	logo	que	avistasse	o	alvo.

Abrigado	no	seu	nicho,	Tomás	sentiu-o	aproximar-se.	Percebeu	que	o	jihadista	explorava	as	ruínas
lenta	e	metodicamente,	esquadrinhando	cada	canto	com	olhar	analítico.	Se	continuasse	assim,	sentiu	o
português,	em	breve	seria	descoberto.

Varreu	com	o	olhar	o	espaço	em	redor	e	apenas	descortinou	ruínas	e	vagas	sombras	para	lá	da	zona
onde	à	volta	dele	caía	a	luz	do	holofote.	Se	é	certo	que	estar	às	escuras	lhe	permitia	habituar-se	melhor	à
escuridão	do	que	o	homem	que	vinha	do	setor	junto	aos	holofotes,	a	verdade	é	que	treva	é	sempre	treva	e
sem	a	ajuda	de	uma	lanterna	não	poderia	estudar	com	a	devida	atenção	todo	o	espaço	do	Campo	P	que	se
encontrava	mergulhado	na	sombra	e	muito	menos	movimentar-se	por	ali.

Não	que	fizesse	diferença,	pois	o	historiador	conhecia	bem	o	perímetro	arqueológico	e	sabia	que
naquela	zona	apertada	apenas	existiam	restos	de	túmulos	e	de	paredes.	Se	pudesse	atravessar	o	muro
vermelho	por	detrás	do	troféu	de	Pedro,	seria	diferente.

Encontraria	sem	dúvida	por	aí	melhores	sítios	para	se	ocultar,	pois	acumulavam-se	nesse	setor	outras
câmaras	mortuárias	e	mausoléus	que	dariam	ótimos	esconderijos.	No	espaço	onde	se	encontrava,
contudo,	não	dispunha	de	muitas	alternativas.

Ouviu	perto	dele	os	passos	do	jihadista	que	se	aproximava	com	a	kalashnikov.
“Lays	lashy	huna”,	informou	Ibn	Taymmiyah.	“Não	tem	nada	aqui.”
“Mutalabat	bitahsin”,	foi	a	resposta	de	Abu	Bakr.	“Procura	melhor.	Alguma	coisa	fez	aquele

barulho.	Vê	se	descobres	o	que	foi.”
Conhecedor	da	língua	árabe,	Tomás	acompanhava	a	conversa	com	grande	ansiedade.
Sentira	nas	palavras	do	homem	armado	a	vontade	de	parar	a	busca	e	por	momentos	chegara	a	pensar

que	se	ia	safar,	mas	a	insistência	do	outro	jihadista	destruíra	essa	esperança.	Agora	tudo	dependia	da
sorte.

Susteve	a	respiração	e	encolheu-se	ainda	mais	junto	às	ruínas.	Ouviu	os	passos	do	homem	mesmo
atrás	dele	e	achou	incrível	que	ainda	não	tivesse	sido	detetado.	O	que	lhe	valia	era	a	sombra	que	sobre
ele	se	abatia.

O	que	tinha	de	acontecer,	porém,	aconteceu.
“Hnak	kafir	huna!”,	gritou	de	repente	Ibn	Taymmiyah,	apontando	a	kalashnikov	para	Tomás	e

preparando-se	para	disparar.	“Um	infiel!	Vou	matá-lo!”
Era	o	fim.



XCIII

Ao	ouvir	as	palavras	do	jihadista	e	ao	ver	o	cano	da	espingarda	automática	apontado	os	olhos,	Tomás
pensou	que	chegara	ao	fim	da	linha.	Como	fora	estúpido	em	lançar-se	cegamente	num	sítio	daqueles	sem
vir	acompanhado	pela	polícia	nem	equipado	para	se	defender.	Nem	sequer	um	canivete	trouxera.	O	que
pensaria	ele	que	aconteceria	quando	ali	chegasse?	Que	os	homens	do	grupo	ligado	ao	Estado	Islâmico	lhe
dariam	os	parabéns	pelos	seus	magníficos	poderes	de	dedução?	Que	lhe	entregariam	o	papa	de	mão
beijada	e	os	mandariam	partir	em	paz?

Que	ingênuo	fora!
Onde	diabo	tinha	ele	a	cabeça?	O	erro	saíra-lhe	caro	e	ia	custar-lhe	a	vida.	Dizem	que	no	momento

em	que	estamos	prestes	a	morrer	revemos	toda	a	nossa	existência	num	único	instante,	como	um	filme
comprimido	no	tempo,	mas	não	foi	isso	o	que	aconteceu	ao	acadêmico	português.	A	única	ideia	que	lhe
ocupava	a	mente	nesse	derradeiro	momento	é	que	a	estupidez	de	que	dera	mostras	não	tinha	limites.	Uma
coisa	era	tentar	salvar	o	papa,	outra	lançar-se	sem	estar	preparado	contra	um	comando	assassino	de
radicais	islâmicos.

Não	se	podia	descrever	o	que	fizera	como	uma	operação	de	salvamento;	era	antes	uma	missão
suicida.

Agora	ia	pagar	o	preço.
“La	tatlaquu	alnnar!”,	gritou	à	distância	Abu	Bakr.	“Não	dispares!	Se	abrires	fogo,	os	kafirun	lá	em

cima	podem	ouvir	e	num	minuto	estarão	aqui!”
O	da	kalashnikov	ficou	indeciso.
“Então	o	que	faço?”
“Man	hu?”	perguntou	o	outro.	“Quem	é	o	sujeito?	É	polícia?”
O	que	se	aproximara	do	português	hesitou,	presumivelmente	tentando	identificar	o	intruso.
“É	o	infiel	que	capturamos	esta	tarde	e	que	fugiu!”,	percebeu	Ibn	Taymmiyah	com	surpresa.	“Aquele

que	me	deu	a	cabeçada	na	cara!”
“O	quê?”,	foi	a	resposta.	“Traz	aqui!”
Tomás	apercebeu-se	da	preocupação	dos	homens	do	Estado	Islâmico	com	a	possibilidade	de	o

barulho	atrair	atenções	indesejadas,	uma	vez	que	se	encontravam	mesmo	por	baixo	da	basílica	e	o
santuário	estava	cheio	de	gente	e	rodeado	de	gendarmes	e	carabinieri.	Isso	significava	que	só	em	última
instância	disparariam.	Surgira	uma	oportunidade	inesperada	e	tinha	de	tirar	o	máximo	partido	dela.

Antes	que	o	jihadista	o	agarrasse,	Tomás	levantou-se	de	um	salto	e	correu	em	direção	à	zona	escura
do	Campo	P.

“Stop!”,	ordenou	em	inglês	o	homem	com	a	kalashnikov.	“Quieto	ou	Atiro!”
O	que	os	jihadistas	não	sabiam	é	que	o	historiador	compreendera	a	conversa	em	árabe	e	estava

consciente	da	ordem	de	não	abrir	fogo.	Ignorando	as	ameaças,	Tomás	mergulhou	na	zona	de	sombra	e
deixou	de	ser	visto.

“Stop!”
“Attabieh!”,	ordenou	em	árabe	o	que	segurava	o	papa.	“Vai	atrás	dele!”
“Walikun	kayf	la	iidha	ra’ayt?”,	foi	a	resposta	do	da	kalashnikov.	“Mas	como,	se	não	o	vejo?”
Praguejando,	Abu	Bakr	largou	o	chefe	da	Igreja,	que	permanecia	de	joelhos	e	mãos	atadas	atrás	das



costas	diante	do	troféu	de	Pedro,	e	pegou	no	segundo	projetor,	voltando-o	para	o	local	onde	o	fugitivo
desaparecera	e	resgatando	aquele	espaço	da	treva.	A	luz	incidiu	em	cheio	em	Tomás.

“Qubid	ealayh!”,	ordenou	de	novo	o	que	parecia	chefiar	o	comando.	“Apanha-o!”
Ibn	Taymmiyah	nem	precisou	da	ordem	para	avançar.	Saltitou	entre	as	ruínas	do	Campo	P	e

encaminhou-se	para	o	fugitivo.	Encostado	a	um	monumento	funerário	do	Século	I,	Tomás	percebeu	que
não	tinha	escapatória	possível.	Mesmo	não	conseguindo	ver	para	lá	da	sombra,	sabia	que	o	Campo	P
estava	fechado	atrás	dele	e	as	únicas	saídas	eram	as	que	davam	para	o	clivus	por	onde	entrara	ou	então
os	nichos	situados	para	lá	do	muro	vermelho.	O	problema	é	que	essas	duas	saídas	se	encontravam
bloqueadas	pelos	dois	inimigos.

Encarou	o	homem	que	se	aproximava	de	arma	apontada	e	considerou	as	suas	opções.	Só	podia	fazer
duas	coisas.	Ou	se	rendia	ou	resistia.	A	rendição	estava	fora	de	questão,	considerando	que	implicava	a
morte	certa.	Não	tinha	por	isso	alternativa.

Teria	que	lutar.
Logo	que	se	aproximou	de	Tomás,	o	jihadista	abrandou	e	passou	a	avançar	com	cautela,	apontando	a

kalashnikov	ao	fugitivo	por	imaginar	que	ela	tinha	um	efeito	dissuasor.	Ciente	das	intenções	de	Ibn
Taymmiyah,	todavia,	o	português	não	se	deixou	intimidar.

“Give	yourself	up!”,	ordenou	o	homem	do	Estado	Islâmico.	“Renda-se!”
A	resposta	veio	pronta.
“Fuck	off!”
Se	havia	coisa	de	que	um	fundamentalista	islâmico	não	gostava	era	de	ser	alvo	de	ofensas	de	caráter

sexual.	Tomás	não	podia	impedi-lo	de	se	aproximar,	mas	podia	provocá-lo	e	esperar	que,	com	a
irritação,	o	inimigo	acabasse	por	cometer	um	erro.	Na	verdade	o	homem	do	Estado	Islâmico	não
apreciou	o	insulto	e	num	acesso	de	raiva	fez	pontaria	com	a	kalashnikov,	mas	não	disparou;	a	prioridade
continuava	a	ser	não	denunciar	a	sua	presença	embaixo	da	basílica.

Ficaram	frente	a	frente.
“Renda-se!”,	insistiu	Ibn	Taymmiyah	em	inglês.	“Senão	eu	o	mato.”
A	vontade	de	obedecer	era	enorme.	Como	se	não	bastasse	estar	sozinho	e	desarmado,	Tomás	sentia-

se	prestes	a	cair	de	exaustão.	Além	do	mais,	as	suas	competências	de	combate	não	passavam	do	que
aprendera	em	dois	anos	no	karaté,	o	equivalente	a	um	cinturão	amarelo.	Não	estava	à	altura	de	um
soldado	treinado	e	habituado	à	luta	corpo	a	corpo	nas	areias	da	Síria	e	do	Iraque.

Mesmo	assim	não	se	deixou	intimidar	e	até	sorriu	no	momento	em	que	lhe	lançou	mais	uma
provocação.

“Go	to	hell!”
Irritado	com	a	falta	de	poder	de	persuasão	da	arma	e	não	podendo	disparar,	Ibn	Taymmiyah	atirou-se

enraivecido	contra	ele.
“Ibn	al-kalb!”,	gritou.	“Filho	de	um	cão!”
Prevendo	o	movimento,	o	português	desviou-se	e	desferiu-lhe	um	pontapé	nos	rins.
O	jihadista	quase	perdeu	o	equilíbrio,	mas	o	seu	treino	militar	sobrepôs-se	e,	rodando	rapidamente

sobre	si	mesmo,	apanhou	Tomás	de	surpresa	e	atingiu-o	na	cabeça	com	a	coronha	da	kalashnikov.
“Agh!”
O	historiador	cambaleou	para	trás	e	bateu	com	as	costas	na	lápide	de	um	mausoléu.
Sentiu	a	visão	turvar-se	e	um	líquido	quente	empapar-lhe	o	lado	direito	da	testa,	o	local	atingido	pela

coronhada.	Atarantado,	levou	a	mão	à	testa	e	depois	retirou-a	e	olhou	para	ela.	Vinha	manchada	do
vermelho-vivo	do	sangue.

Quase	em	simultâneo,	o	inimigo	abateu-se	sobre	ele.
“Yamut	kafir!”,	gritou	Ibn	Taymmiyah.	“Morre,	infiel!”
Ainda	conseguiu	evitar	uma	vez	a	coronha	da	kalashnikov,	mas	estava	demasiado	atordoado	e



enfraquecido	para	poder	enfrentar	o	jihadista	e	o	ataque	seguinte	atingiu-o	de	novo	na	cabeça	e	estendeu-
o	desamparado	no	chão.

Ficara	knock-out.



XCIV

A	primeira	coisa	que	viu	quando	abriu	os	olhos	foi	a	luz	que	incidia	sobre	ele.	Tudo	o	resto	estava
desfocado,	como	num	sonho.	Aturdido,	pensou	que	fosse	o	sol	a	bater-lhe	em	cheio	na	cara,	mas	a
neblina	que	lhe	turvava	a	mente	foi-se	dissipando	e	piscando	os	olhos	a	visão	readquiriu	enfim	definição.
Percebeu	que	não	havia	apenas	um	sol	mas	dois	e	a	seguir	tomou	consciência	de	que	na	verdade	não	eram
sóis	as	luzes	que	o	encandeavam.

Tratava-se	de	holofotes.
“Hmm...”
O	gemido	despertou	a	atenção	dos	captores.
“Hua	alssahwa”,	constatou	Abu	Bakr.	“Está	a	acordar.	Vê	lá	se	estabeleces	ligação	no	computador

para	recomeçarmos	a	transmitir	as	imagens	em	direto.”
Desorientado,	Tomás	começou	por	estranhar	a	conversa	em	árabe	mas,	apesar	de	se	sentir	ainda	algo

zonzo,	depressa	recuperou	a	noção	de	onde	estava	e	do	que	acontecera.
Olhou	em	volta	e	constatou	que	se	encontrava	deitado	no	troféu	de	Pedro,	com	a	mão	esquerda

acorrentada	à	coluna	do	mausoléu	e	sob	a	luz	intensa	dos	holofotes.	Diante	dele	viu	plantados	os	dois
homens	do	grupo	associado	ao	Estado	Islâmico,	um	de	pé	com	uma	faca	na	mão	a	observar	o	outro,	que
se	mantinha	agachado	e	andava	às	voltas	com	o	computador,	provavelmente	a	tentar	restabelecer	a
ligação	em	direto	via	Internet.

“Deseja	confessar-se,	professor?”
A	pergunta,	soprada	num	sussurro,	fez	Tomás	virar-se.	Deparou-se	ao	seu	lado	com	uma	figura	de

branco,	ajoelhada	e	de	braços	amarrados	atrás	das	costas.	O	papa.
“Vossa	santidade	está	bem?”
A	resposta	veio	com	um	sorriso	triste.
“Estamos	nas	mãos	do	Senhor”,	devolveu	o	homem	de	branco	com	serenidade.
“Deseja	confessar-se?”
“Como	sabe,	vossa	santidade,	não	sou	uma	pessoa	religiosa...”
“Nem	agora	que	está	prestes	a	morrer?	De	certeza	que	não	quer	reconciliar-se	com	Deus?	Não	acha

que	chegou	o	momento	de	se	preparar	para	a	morte?”
O	português	fitou	os	dois	radicais	islâmicos	diante	deles	e	cerrou	os	dentes	com	determinação.
“Ainda	não	estamos	mortos.”
O	papa	manteve	os	olhos	presos	nele,	tentando	perceber	a	origem	da	sua	aparente	confiança.
“Devo	então	presumir	que	veio	acompanhado,	professor	Noronha?”
O	historiador	suspirou,	deprimido	por	muitas	coisas,	incluindo	ver-se	forçado	a	reconhecer	a	sua

estupidez.
“Vim	sozinho,	receio	bem.”
“Ninguém	sabe	que	está	aqui?”
Tomás	continuou	a	observar	os	dois	homens	do	grupo	ligado	ao	Estado	Islâmico.
Permaneciam	à	volta	do	computador	e	pareciam	indiferentes	à	troca	de	palavras	dos	prisioneiros;

dir-se-ia	que	não	ouviam	ou	se	ouviam	não	se	importavam.
“Ninguém.”



Dessa	vez	foi	o	chefe	da	Igreja	a	respirar	fundo,	como	se	exalasse	também	assim	a	sua	última
esperança.

“Estamos	então	nas	mãos	de	Deus”,	murmurou,	resignado.
“Que	o	Senhor	tenha	piedade	de	nós	e	nos	ajude	e	acolha	nos	Seus	braços	na	hora	que	está	a	chegar.”
Tomás	olhou	em	redor,	procurando	uma	saída	para	a	situação	em	que	se	encontravam.	Nada	viu	que

lhes	permitisse	escapar	e	o	desânimo	apossou-se	dele.
“Estamos	em	maus	lençóis,	hem?”
O	papa	tinha	os	olhos	fechados,	como	se	meditasse.	Consagrava	os	últimos	minutos	de	vida	a

preparar-se	para	a	morte.
“Lúcia	tinha	razão.”
As	palavras	que	o	chefe	da	Igreja	sussurrou	surpreenderam	o	historiador.
“Lúcia?”
O	sumo	pontífice	abriu	os	olhos	e	encarou-o	de	novo.
“Não	se	lembra	do	que	a	irmã	Lúcia	disse	do	bispo	vestido	de	branco	que	era	o	papa?”
“Ah,	a	profecia	de	Fátima.”
Enchendo	o	peito	de	ar	e	afinando	a	garganta,	o	homem	de	branco	entoou	o	segmento	fatídico	do	texto

da	vidente.
‘“O	santo	padre	atravessou	uma	grande	cidade	meio	em	ruínas,	e	meio	trêmulo,	com	andar	vacilante,

acabrunhado	de	dor	e	pena,	ia	orando	pelas	almas	dos	cadáveres	que	encontrava	pelo	caminho’”,	recitou
de	memória.	“‘Chegado	ao	cimo	do	monte,	prostrado	de	joelhos	aos	pés	da	grande	cruz,	foi	morto	por	um
grupo	de	soldados	que	dispararam	vários	tiros	e	setas,	e	assim	mesmo	foram	morrendo	uns	atrás	outros
os	bispos,	sacerdotes,	religiosos	e	religiosas	e	várias	pessoas	seculares,	cavalheiros	e	senhoras	de
várias	classes	e	posições.”’

Todo	o	trecho	foi	reconhecido	pelo	historiador.
“Isso	é	a	terceira	parte	do	segredo	de	Fátima	conforme	deixado	escrito	por	Lúcia”,	constatou.	“Por

favor,	vossa	santidade,	não	pense	nisso.”
“Como	posso	não	pensar?	Já	viu	o	sítio	exato	onde	estamos	prostrados?”
Tomás	virou-se	e	observou	de	novo	o	espaço	que	os	rodeava.
“No	troféu	de	Pedro.”
“Mesmo	por	baixo	do	altar-mor	da	basílica”,	precisou	o	sumo	pontífice.	“Isto	é,	aos	pés	da	‘grande

cruz’	mencionada	por	Lúcia.”
“Mas	não	há	cadáveres	por	todo	o	lado	nem	vossa	santidade	subiu	nenhum	monte...”
“Claro	que	subi.	Estamos	no	monte	Vaticano,	nos	restos	da	‘grande	cidade	meio	em	ruínas’	que	são

objetivamente	as	catacumbas	dos	primeiros	cristãos	de	Roma	e	metaforicamente	o	mundo	dilacerado
pelos	sucessivos	atentados	e	pelas	guerras	que	se	avizinham.	E	quanto	aos	cadáveres,	o	que	acha	que
fizeram	esses	atentados	que	rebentaram	hoje	por	toda	a	parte	senão	mortos	e	mais	mortos?	E	o	que	vem	aí
se	rebentar	a	guerra	religiosa	senão	ainda	mais	cadáveres?	E	o	que	pensa	que	nos	vai	acontecer	senão
sermos	mortos	por	estes	soldados	à	nossa	frente?”

“A	profecia	fala	também	na	morte	de	bispos,	sacerdotes	e	pessoas	seculares...”
O	papa	fez	um	gesto	a	indicar	o	teto.
“É	verdade	que	decorre	neste	momento	uma	missa	lá	em	cima	na	basílica?”
“Sim.	A	basílica	e	a	praça	estão	cheias	de	gente	a	rezar	por	sua	santidade	e	pela	paz	no	mundo.

Religiosos	e	leigos	de	mãos	dadas.	A	ideia	é	estar	toda	a	gente	em	comunhão	no	momento	em	que...	em
que...	enfim,	em	que	o	prazo	expirar.”

O	chefe	da	Igreja	indicou	algo	à	esquerda	com	a	cabeça.
“Veja	o	que	eles	puseram	ali	junto	aos	pilares.”
O	historiador	virou-se	na	direção	indicada.	A	princípio	nada	descortinou	a	não	ser	ruínas	e	sombras,



mas	focou	os	olhos	nos	pilares	e	viu	cartuchos	amarrados	às	estruturas	e	outros	enfiados	em	vários
coletes	abandonados	pelo	chão.

“O	que	é	aquilo?”
“São	explosivos.”
Tomás	arregalou	os	olhos.
“O	quê?!”
“Depois	de	nos	executarem	e	transmitirem	tudo	pela	Internet,	estes	homens	vão	fazer	explodir	a

basílica	e	parte	da	Praça	de	São	Pedro.	Morrerão	milhares	e	milhares	de	inocentes,	incluindo	‘bispos,
sacerdotes,	religiosos	e	religiosas	e	várias	pessoas	seculares,	cavalheiros	e	senhoras	de	várias	classes	e
posições’,	exatamente	como	previsto	nas	profecias	de	Fátima.”

“Meu	Deus!”
“Pio	X	também	acertou	quando	teve	as	suas	visões	proféticas	em	1909	e	1914	e	disse	ter	visto	o	papa

caminhar	sobre	os	cadáveres	dos	seus	padres	e	morrer	uma	‘morte	cruel’.
Deixe-me	lembrar-lhe	que	o	meu	antecessor	afirmou	então	que	‘esta	perversão	é	nada	menos	que	o

começo	dos	últimos	dias	do	mundo’.”
O	português	abanava	a	cabeça,	recusando-se	a	aceitar.
“Não,	vossa	santidade	não	p...”
“E	São	Malaquias	acertou	igualmente	quando	falou	na	‘perseguição	final	da	Igreja’	e	na	‘destruição

de	Roma’.”
“...	ode	dizer	essas	coisas.”
O	papa	derramou	sobre	ele	um	olhar	tão	resignado	que	pingava	melancolia.
“Porquê,	se	é	o	que	de	fato	está	a	acontecer?	São	Malaquias	chamou-me	Petrus	Romanus,	e	onde	vou

eu	morrer?”	Olhou	em	todas	as	direções	como	se	quisesse	mostrar	o	local	onde	se	encontravam.	“No
troféu	de	Pedro,	ou	Petrus,	em	Roma.	Quem	é	Pedro	Romano,	o	último	papa,	senão	eu?”

“Ouça,	isso	não	passa	de...”
Uma	voz	rugiu	na	necrópole	com	uma	ordem	em	inglês.
“Silence!”
Os	dois	emudeceram	e	viram	Abu	Bakr	aproximar-se	com	a	faca	na	mão	e	o	olhar	determinado	de

quem	sabia	que,	apesar	do	ligeiro	atraso	forçado	pelas	circunstâncias,	chegara	a	hora	de	cumprir	a	sua
missão.	pelo	visto	os	jihadistas	já	haviam	resolvido	o	problema	da	ligação	à	Internet.

“Daqiqat	wahidat	akthar”,	informou	Ibn	Taymmiyah,	que	se	encontrava	junto	à	câmera	de	vídeo,
erguendo	um	dedo.	“Mais	um	minuto.	A	seguir	entramos	no	ar.”

Abu	Bakr	abeirou-se	de	Tomás	e	colou-lhe	ameaçadoramente	a	ponta	da	faca	à	testa	antes	de	o
questionar	em	inglês.

“Como	sabias	que	estávamos	aqui?”
O	historiador	hesitou,	aterrorizado	e	ao	mesmo	tempo	a	tentar	perceber	as	motivações	do	homem	que

o	ameaçava.	O	que	pretendia	ele	com	aquela	pergunta?
Pensando	melhor,	a	resposta	tornou-se	óbvia.	Abu	Bakr	queria	saber	se	vinha	aí	a	polícia.
Poderia	manipulá-lo	e	induzi-lo	em	erro?
“Graças	a	uma	tecnologia	secreta	percebemos	que	a	vossa	emissão	pela	Internet	tinha	origem	na

necrópole”,	mentiu,	esperando	assim	lançar	a	confusão	entre	os	seus	captores.	“Vim	à	frente	e	os
gendarmes	devem	chegar	a	qualquer	momento.”

O	jihadista	espreitou	o	buraco	que	ligava	o	Campo	P	ao	resto	das	catacumbas,	como	se	se	quisesse
certificar	da	veracidade	destas	palavras.	De	repente,	e	sem	aviso,	desferiu	um	violento	pontapé	na
cabeça	de	Tomás,	atirando-o	brutalmente	contra	o	pilar.

“Pensas	que	sou	estúpido,	kafir?”,	vociferou.	“Queres	assustarmos,	mas	fica	sabendo	que	somos
mudjahedin	e	nada	tememos.	Abraçamos	a	morte	pois	ela	levar-nos-á	à	Jannab,	o	paraíso	de	Alá,	onde



nos	esperam	houris	puras	e	de	grandes	seios.	Não	vêm	aí	gendarmes	nenhuns,	mas	se	vierem	temos	uma
surpresa	à	espera	deles.”	Tirou	um	pequeno	objeto	do	bolso,	protegido	por	uma	caixa	de	vidro,	e
mostrou-o	ao	prisioneiro.	“Sabes	o	que	é	isto?”

Os	olhos	de	Tomás	desceram	sobre	o	estranho	objeto.
“Não.”
Abu	Bakr	apontou	para	um	dos	coletes	de	explosivos	que	se	encontravam	junto	ao	pilar.
“E	o	interruptor	que	fará	detonar	os	explosivos”,	disse.	“Preparamo-lo	para	o	segundo	ato	da

vingança	de	Alá.	Depois	de	enviar	o	propagador	das	falsas	verdades	para	o	Inferno,	todos	vestiremos	o
colete,	incluindo	tu,	e	explodiremos	em	direto,	provocando	o	colapso	deste	antro	de	idólatras	e	a	morte
de	todos	os	que	estão	no	seu	interior.	Um	final	apoteótico	para	uma	missão	de	martírio.”

“Os	gendarmes	vão	aparecer	antes	disso.”
Desferiu	um	novo	pontapé	no	português,	deixando-o	mais	uma	vez	estendido	no	chão.
“Se	isso	acontecer,	será	simples”,	disse.	“Anteciparemos	o	final.”	Guardou	a	pequena	caixa	com	o

interruptor	e	afastou-se	de	Tomás,	posicionando-se	atrás	do	papa	para	o	último	ato.
“Aintibah!”,	disse	em	árabe	Ibn	Taymmiyah	junto	à	câmera	de	vídeo.	“Atenção!
Três...	dois...	um...	estamos	no	ar.”
Com	as	imagens	a	partir	desse	momento	a	serem	difundidas	para	todo	o	mundo	via	Internet,	Abu	Bakr

puxou	a	cabeça	do	chefe	da	Igreja	para	trás	e	expôs-lhe	o	pescoço.	Colou	a	lâmina	da	faca	à	maçã	de
Adão	e	encarou	a	câmera	de	vídeo,	ciente	de	que	faziam	história	e	de	que	milhões	de	pessoas	os	estavam
nesse	momento	a	observar.

Chegara	a	hora.
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A	cena	era	mais	uma	vez	em	tudo	semelhante	aos	tristemente	célebres	vídeos	das	decapitações	feitas
pelo	Estado	Islâmico	nas	terras	que	ocuparam.	O	jihadista	de	negro	posicionara-se	atrás	do	papa	e
preparava-se	para	a	penúltima	cena	da	tragédia	em	que	o	palco	era	a	necrópole	do	Vaticano	e	os
espectadores	a	humanidade	inteira.

“Isto	é	uma	mensagem	para	os	cruzados”,	anunciou	o	homem	da	faca	em	inglês,	falando	para	a	câmara
que	iniciara	a	transmissão	em	direto.	“O	vosso	chefe,	propagador	de	falsas	verdades,	está	ajoelhado	em
submissão	à	suprema	verdade	do	Islã,	de	Alá	e	do	seu	Profeta,	que	a	paz	esteja	com	ele.	Avisamos	em
tempo	oportuno	sobre	as	ordens	sagradas	que	estão	escritas	no	Santo	Alcorão,	sura	9,	versículo	29,	e	que
fazem	parte	da	xaria	eterna:	‘Combatam	os	que	não	acreditam	em	Alá,	nem	no	último	dia,	nem	proíbam	o
que	Alá	e	o	seu	apóstolo	proibiram,	nem	seguem	a	religião	da	verdade	entre	aqueles	a	quem	foi	dado	o
Livro,	até	que	paguem	a	jiziah	em	submissão	à	superioridade	e	se	ponham	em	estado	de	sujeição.’
Ouvistes,	kafirun,	esta	justa	exigência	de	Alá	e	do	seu	Profeta,	que	a	paz	esteja	com	ele,	perfeitamente
conscientes	de	que	tínheis	até	à	meia-noite,	hora	de	Roma,	para	a	acatar.	E...”

Daí	a	poucos	segundos	esta	“mensagem	para	os	cruzados”	estaria	concluída	e	o	papa	seria	degolado.
Com	o	braço	esquerdo	acorrentado	ao	pilar	sobrevivente	do	troféu	de	Pedro,	Tomás	tentou	libertar-se
para	lançar	uma	última	e	desesperada	ação	de	resistência,	mas	a	corrente	parecia	inquebrável	e	estava
muito	bem	apertada.	Nada	conseguiu.

“...	em	resposta	a	esta	ordem	de	Alá,	o	que	fizestes?”,	questionou	o	jihadista,	prosseguindo	a
sua	apresentação	final.	“Obedecestes	à	vontade	divina?	Aceitastes	a	xaria	sagrada?
Submetestes-vos	a	Alá?	Não.	Recusastes	a	converter-vos	ou,	em	alternativa,	a	pagar	a	jiziah	da
vossa	própria	mão,	como	ordenado	por	Alá	no	Santo	Alcorão	e	ensinado	pelo	Profeta,	que	a	paz
esteja	com	ele,	através	da	sunnah,	o	belo	exemplo.	Chegou...”

Desesperado,	o	português	olhou	em	redor	à	procura	de	uma	pedra,	um	instrumento	contundente,
qualquer	coisa	a	que	em	derradeiro	recurso	pudesse	deitar	a	mão	para	lançar	contra	Abu	Bakr	ou	contra	a
câmera	de	vídeo	ou	contra	o	computador	ou	contra	qualquer	outra	coisa	antes	de	serem	mortos,	pois	não
queria	morrer	sem	dar	luta,	mas	nada	encontrou.	Havia	pedras	soltas,	claro,	mas	estavam	distantes,
espalhadas	pelo	campo	arqueológico,	e	por	isso	longe	do	seu	alcance.	A	única	coisa	que	achou	perto	de
si	foi	uma	cavidade	dentro	da	parede	situada	junto	ao	pilar	do	mausoléu	de	Pedro.

“...	por	isso	a	hora	da	justiça	divina”,	disse	o	jihadista	em	conclusão	do	seu	pequeno	discurso
dirigido	aos	“cruzados”.	Ergueu	a	faca	no	ar	e	soltou	um	berro	ritual	de	jihad.

“Takfir!”
O	que	estava	a	manejar	a	câmera	de	vídeo	emitiu	o	tradicional	grito	de	resposta.
“Allah	u	akbar!”
Ninguém	tinha	dúvidas	quanto	ao	que	viria	a	seguir.	Sem	mais	alternativas,	Tomás	introduziu	a	mão

livre	na	cavidade	que	vira	na	parede	e	apalpou	o	interior	freneticamente	e	às	cegas,	enquanto	o	papa,
ciente	de	que	se	encontrava	na	posição	de	cordeiro	sacrificial	e	seria	por	isso	o	primeiro	a	morrer,
tremia	descontroladamente.



“O	prazo	esgotou-se”,	anunciou	Abu	Bakr.	“Chegou	o	momento	da	justiça	de	Alá.”
Apesar	do	medo,	o	chefe	da	Igreja	esforçou-se	por	manter	a	compostura	e	voltou	a	cara	para	cima

numa	derradeira	prece.

“Nada	Vos	peço	para	mim,	Senhor,	a	não	ser	compaixão	e	misericórdia	pelo	rebanho	que	é
afinal	o	Vosso.	Nada	me	fará	mais	feliz	do	que	seguir	o	Vosso	exemplo	e	morrer	para	expiar	os
pecados	da	humanidade.	Imploro-vos,	por	isso,	que	não	deixeis	os	Vossos	filhos	desamparados.
Protegei-os	do	mal,	guiai-os	e	perdoai-lhes.	Mas,	se	acaso	decidirdes	que	chegou	a	hora	de	o
Vosso	rebanho	pagar	também	pelos	seus	pecados,	então	seja	feita	a	Vossa	vontade.	Rogo-Vos
que...”

O	homem	do	grupo	associado	ao	Estado	Islâmico	agarrou-o	pelos	cabelos	da	nuca	e	puxou-lhe	a
cabeça	com	violência	para	trás.

“Cala-te,	kafir!”,	rugiu.	“Prepara-te	para	prestar	contas	a	Alá	e	enfrentar	a	punição	eterna!”
Aproximou	a	faca	e	passou	o	fio	da	lâmina	pelo	pescoço	do	chefe	da	Igreja,	abrindo	um	sulco

vermelho-vivo	por	baixo	da	orelha	esquerda	e	rasgando	a	pele.
A	degolação	começou.
Do	pescoço	do	papa	começou	a	esguichar	sangue	por	entre	sons	gorgulhentos	emitidos	pela	vítima;

era	ar	que	se	misturava	com	os	fluidos.
“Ghghgh...”
Aterrado	com	o	que	se	passava	diante	dele	e	desesperado	e	horrorizado	com	a	sua	própria

impotência,	Tomás	continuava	a	vasculhar	às	cegas	e	com	gestos	frenéticos	no	interior	da	cavidade.
Inesperadamente,	sentiu	com	a	ponta	dos	dedos	uma	superfície	dura	e	fria.	Pelo	toque	pareceu-lhe	um

instrumento	metálico.
Foi	então	que	se	recordou.
Nessa	manhã,	quando	ali	entrara	com	Maria	Flor	para	iniciar	as	pesquisas	do	dia,	guardara	alguns

instrumentos	de	arqueologia	naquele	mesmo	buraco	para	não	ter	de	os	carregar	de	um	lado	para	o	outro
enquanto	trabalhava.	Se	bem	se	lembrava,	tinha	metido	naquela	cavidade	duas	pequenas	pás	e	uma...
uma...

Uma	picareta.
Agarrou-a	pelo	cabo	e,	esticando-se	até	ao	limite	que	a	corrente	lhe	permitia,	lançou-se	na	direção	do

jihadista	e	atingiu-o	com	a	ponta	nas	costas.
Abu	Bakr	gritou	de	dor.
“Aaaah!”
O	homem	soltou	o	papa	e,	com	a	faca	ensanguentada	na	mão	e	apesar	de	ter	sido	golpeado	com	a

picareta,	voltou-se	para	Tomás	e	tentou	atingi-lo.	O	português	desviou-se	a	tempo	da	lâmina	e	puxou	o
inimigo	para	si,	tentando	cravar-lhe	de	novo	a	picareta	nas	costas.	Desta	feita	Abu	Bakr	não	se	deixou
apanhar	com	a	mesma	facilidade	e,	com	o	gesto	rápido	e	conhecedor	de	quem	já	se	envolvera	em	muitos
combates	corpo	a	corpo	ao	longo	da	vida	de	soldado,	rasgou	o	braço	de	Tomás	com	a	faca,	obrigando-o
a	largar	a	picareta.

O	historiador	ficou	desarmado.
De	mãos	nuas,	o	braço	direito	ferido	e	o	efeito	de	surpresa	esgotado,	Tomás	soube-se	perdido.	Não

tinha	a	menor	hipótese.	Ou	talvez	lhe	restasse	ainda	uma	cartada,	uma	última	antes	de	o	inimigo	ter	tempo
para	se	virar	e	o	golpear	com	a	faca	até	o	esventrar	ou	lhe	furar	o	coração.	Rodou	sobre	si	mesmo,	de
modo	a	empurrar	o	jihadista	para	o	seu	braço	esquerdo,	e	torneou-o	de	maneira	que	a	corrente	que	o
prendia	à	coluna	do	mausoléu	se	enrodilhasse	pelo	pescoço	do	homem.	No	instante	em	que	completou	o
movimento,	puxou	com	força	e	apertou	a	corrente,	estrangulando	Abu	Bakr.



“Ggh!”
Ouviu	um	clique	metálico.
“Abu	Bakr!”
Era	o	outro	jihadista	que	vinha	em	socorro	do	companheiro.	Enquanto	apertava	a	corrente	com	toda	a

força	que	lhe	restava,	Tomás	espreitou	na	direção	do	tripé,	onde	a	câmera	de	vídeo	continuava	a
transmitir	para	todo	o	mundo	imagens	dos	extraordinários	acontecimentos	que	se	produziam	nesse
momento	no	troféu	de	Pedro,	e	viu	o	segundo	homem	preparar	a	kalashnikov	e	virá-la,	não	para	Tomás,
mas	para	o	alvo	prioritário.

O	papa.
O	chefe	da	Igreja	rolara	pelo	chão,	agarrado	ao	pescoço	para	estancar	o	sangue	que	não	parava	de

jorrar.	Ibn	Taymmiyah,	mais	do	que	salvar	o	companheiro,	Abu	Bakr,	estava	pelo	visto	determinado	a
completar	a	sua	sagrada	missão	de	jihad.

No	momento	em	que	a	arma	ficou	pronta	a	disparar,	o	homem	soltou	o	grito	de	guerra	dos
mudjahedin.

“Allah	u	akbar!”
Numa	reação	quase	instintiva,	Tomás	soltou	Abu	Bakr	da	corrente	que	o	estrangulava	e,	com	as	suas

derradeiras	forças,	atirou-o	com	violência	sobre	o	corpo	prostrado	do	papa.
O	da	kalashnikov	abriu	fogo.
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A	rajada	atingiu	Abu	Bakr	e	o	papa	ao	mesmo	tempo,	enlaçando	os	dois	corpos	numa	amálgama	de
negro	e	branco,	carne	e	vestes,	membros	e	troncos,	cabeças	e	pés,	um	envolto	no	outro	em	contrastes
unidos	pelo	vermelho-vivo	do	sangue.

Quando	a	arma	se	calou	fez-se	um	silêncio	súbito	e	por	momentos	Tomás	teve	a	impressão	que	o
próprio	tempo	havia	parado.	O	chefe	da	Igreja	tinha	sido	abatido	em	direto	pela	Internet	e	não	havia	nada
que	Tomás	pudesse	fazer.

“Não!”,	gritou	o	português,	reagindo	enfim	e	procurando	a	todo	o	custo	acudir	ao	homem	de	branco.
“Nãaaooo!”

Tentou	chegar	a	ele,	atirar-se	ao	papa	para	o	proteger	com	o	seu	corpo,	receber	as	balas	destinadas
ao	sumo	pontífice,	mas	os	projéteis	já	estavam	cravados	nos	corpos	dos	dois	homens	e	além	disso	a
corrente	metálica	que	o	prendia	ao	pilar	do	mausoléu	de	Pedro	não	o	deixou	lançar-se	sobre	o	chefe	da
Igreja.	Sentia-se	como	um	cão	em	fúria	travado	por	uma	trela.	Queria	atirar-se	ao	alvo	mas	não	podia
fazê-lo.

Parou	de	repente.
Para	quê	lutar	se	o	papa	morrera	e	tudo	estava	afinal	perdido?	Arquejava,	ofegante.
O	coração	ribombava-lhe	loucamente	no	peito,	tinha	o	braço	direito	e	a	testa	em	sangue	e	o	corpo

implorava-lhe	por	descanso.	Sentia-se	esgotado	e	nada	mais	encontrava	em	si	para	dar.	A	verdade,	a
terrível	verdade,	é	que	falhara.

Falhara.
Deixou-se	cair	no	chão,	desamparado	e	ao	abandono,	e	fitou	o	teto	das	catacumbas.
Impotente	e	horrorizado	nesse	instante	de	derrota	suprema,	e	por	entre	as	golfadas	de	ar	que

pesadamente	inspirava	e	expirava,	deu	consigo	a	pensar	nas	palavras	escritas	por	Lúcia	com	a	terrível
profecia	do	terceiro	segredo	de	Fátima	sobre	o	homem	de	branco	e	recitadas	minutos	antes	pelo	próprio
papa.

Chegado	ao	cimo	do	monte,	prostrado	de	joelhos	aos	pés	da	grande	cruz,	foi	morto	por	um	grupo	de
soldados	que	lhe	dispararam	vários	tiros	e	setas.

Como	travar	o	poder	do	destino?
O	jihadista	acabara	de	metralhar	o	papa	e	cumpria-se	desse	modo	em	parte	a	predição	da	“morte

cruel”	que	Pio	X	também	vaticinara.	O	que	restava	da	profecia	de	Fátima,	aquela	parte	que	tinha	a	ver
com	a	basílica	e	a	Praça	de	São	Pedro	apinhadas	de	gente,	seria	o	passo	seguinte.

O	último	ato.
E	assim	mesmo	foram	morrendo	uns	atrás	dos	outros	bispos,	sacerdotes,	religiosos	e	religiosas	e

várias	pessoas	seculares,	cavalheiros	e	senhoras	de	várias	classes	e	posições.
Bastaria	que	os	explosivos	detonassem.
O	homem	da	kalashnikov	aproximou-se	dos	corpos	e	certificou-se	de	que	o	papa,	estendido	de	bruços

ao	lado	de	Abu	Bakr	e	no	meio	de	uma	poça	de	sangue,	fora	mesmo	baleado.	Satisfeito,	virou-se	para
Tomás	e	apontou-lhe	a	arma.

“Agora	tu,	kafir.”
O	português	permanecia	deitado	no	chão	e	acorrentado	à	coluna,	e	por	isso	não	o	podia	ameaçar,	mas



mesmo	assim	Ibn	Taymmiyah	recuou	um	passo,	sempre	com	a	espingarda	automática	voltada	para	o
prisioneiro.	Não	restava	a	Tomás	a	menor	esperança.

O	destino	estava	traçado	e	havia-lhe	sido	reservada	a	mesma	morte	que	ao	chefe	da	Igreja.
Manteve	os	olhos	fixos	no	teto	da	necrópole	e	enfrentou	o	fim	com	resignação.
O	disparo	não	surgiu.
“O	que	esperas?”
O	operacional	do	grupo	associado	ao	Estado	Islâmico	indicou	os	coletes	com	cartuchos	de

explosivos	que	se	encontravam	atados	aos	pilares	das	catacumbas.
“Vais	fazer-te	explodir	em	direto.”
Ainda	estendido	no	chão,	Tomás	virou-se	e	encarou-o	com	uma	expressão	de	desafio.
Se	tinha	de	morrer,	morreria	nos	seus	próprios	termos.
“Fuck	you!”
Apesar	do	insulto,	o	jihadista	reagiu	com	o	esboço	de	um	sorriso.	Foi	buscar	um	colete	e	atirou-o

para	junto	do	troféu	de	Pedro,	embora	fora	do	alcance	do	prisioneiro.
“Com	todos	os	explosivos	que	aqui	temos	plantados,	um	tiro	bastará	para	desencadear	uma	reação	em

cadeia	e	provocar	o	colapso	deste	antro	de	politeísmo,	idolatria	e	falsas	verdades.”
“Não	chega	a	morte	do	papa?”,	gritou	de	repente	o	historiador,	soerguendo-se.
Tudo	estava	perdido	mas	tentava	ainda	travar	o	que	se	afigurava	já	inevitável.	“Não	basta	todo	o	mal

que	fizeram?	Para	que	matar	mais	gente	ainda?	De	que	serve	isso?”
Ignorando	este	apelo	de	último	recurso,	Ibn	Taymmiyah	apontou	a	kalashnikov	para	os	explosivos,

sabendo	que	a	cena	continuava	a	ser	transmitida	em	direto	pela	Internet,	e	a	garganta	arrancou-lhe	o	grito
de	glória	a	Deus	que	qualquer	mudjahedin	em	jihad	lançava	na	hora	da	morte,	o	grito	de	quem	se
despedia	desta	vida	para	abraçar	o	paraíso	de	Alá,	a	homenagem	ao	Senhor	antes	de	apertar	o	gatilho	e
disparar	o	tiro	fatal.

“Allah	u	akbar!”
A	seguir	soou	o	tiro.
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Deitado	no	troféu	de	Pedro	e	resignado	à	inevitabilidade	da	morte,	Tomás	pensou	que	a	detonação	da
kalashnikov	seria	a	última	coisa	que	ouviria	antes	de	tudo	se	apagar.

Doeria?	Sentiria	alguma	coisa?	Talvez	nem	chegasse	a	escutar	o	disparo.	A	bala	atingiria	quase
instantaneamente	os	explosivos	e	de	imediato	ocorreria	a	detonação	e	tudo	seria	pulverizado	numa	fração
de	segundo.	Não	teria	tempo	sequer	para	se	aperceber	de	que	o	jihadista	abrira	fogo.	Num	momento
estava	vivo,	no	instante	seguinte	não	existiria.

No	entanto,	escutara	o	tiro.
Ouvira	até	o	eco	do	disparo	reverberar	pelo	Campo	P.	O	mais	importante	e	igualmente	surpreendente

é	que	a	seguir	não	ocorrera	nenhuma	explosão.
Sentia-se	desamparado.	Perdia	sangue	pela	cabeça	e	pelo	braço	direito,	doía-lhe	o	corpo,	os	pulmões

arquejantes	incendiavam-lhe	o	peito	e	tornavam	difícil	a	respiração,	a	visão	turvava-se-lhe	e	tinha
tonturas.	Sentia-se	como	se	estivesse	drogado	e	vivesse	um	sonho.	No	estado	de	debilidade	a	que	havia
chegado,	a	realidade	já	não	tinha	importância,	perdera	até	todo	o	sentido,	deixara	de	ser	realidade	e
tornara-se	irrealidade.	Tomás	estava	de	tal	modo	para	lá	de	tudo	que	tanto	lhe	fazia	morrer	como	viver.
Não	queria	saber	se	os	explosivos	detonavam,	se	a	basílica	entrava	em	colapso	e	a	humanidade	se
precipitava	num	abismo	de	guerra.	Tudo	o	que	desejava	naquele	momento	de	absoluta	exaustão	era	que	o
deixassem	em	paz	para	poder	repousar.	Até	à	eternidade.

Silêncio.
Seria	então	isto	a	vida	depois	da	morte?	Após	o	estampido	infernal	do	disparo,	o	silêncio	total

impôs-se	à	volta	de	Tomás.	Sempre	estendido	no	chão,	o	português	perguntava-se	se	a	explosão	afinal
não	teria	ocorrido	mesmo	e	ele	não	estaria	já	numa	outra	existência	para	além	da	vida,	num	lugar	enfim
tranquilo	onde	descobrira	a	paz	que	tanto	buscava.	Perdera	a	mãe,	fechada	num	lar	e	no	seu	Alzheimer,	e
perdera	Maria	Flor,	que	amava	no	que	tinha	de	doce	e	de	mau	feitio	e	com	quem	afinal	não	iria	viver	o
resto	dos	seus	dias	como	secretamente	planeara.	Perdera	essas	duas	pessoas	que	lhe	eram	tão	queridas	e
isso	deixou-o	devastado.

Uma	nova	ideia,	no	entanto,	animou-o.	Seria	que,	para	compensar,	com	a	morte	iria	encontrar	os	entes
amados	que	foram	partindo	durante	o	seu	percurso	na	Terra?	Iria	rever	a	sua	Margarida,	a	filha	adorada
que	perdera	ainda	criança?	Reencontraria	o	pai,	o	professor	de	Matemática	que	perto	da	morte	lhe	havia
mostrado	o	sentido	da	existência	e	lhe	desvendara	a	fórmula	de	Deus?

Estes	pensamentos	encheram-no	de	uma	vaga	esperança.	Afinal	estar	morto	talvez	não	fosse	tão	mau
como	isso.	A	morte	não	era	mais	do	que	uma	passagem,	tudo	no	universo	se	transformava,	tudo	nascia	e
tudo	morria	a	cada	instante,	a	transformação	permanente	era	a	essência	da	existência,	tudo	era
impermanência,	e	com	a	morte	Tomás	acabara	de	se	fundir	com	o	cosmos	e...

Vozes.
Escutou-as	à	distância,	incompreensíveis	e	difusas.	Seriam	anjos	que	aí	vinham?	Ou	a	filha	e	o	pai

que	se	aproximavam	para	o	acolherem	no	outro	lado	da	existência?	Sabia	pela	experiência	da	mãe	e	de
muitas	outras	pessoas,	gente	a	quem	fora	dada	a	chave	de	Salomão	que	abria	a	porta	da	vida	depois	da
vida,	que	a	transição	para	a	morte	decorria	num	túnel	e	que	no	final	os	esperava	uma	luz	maravilhosa	e
um	familiar	falecido	que	lhes	dava	as	boas-vindas.



Não	atravessou	túnel	nenhum,	é	certo,	mas	tinha	a	certeza	de	que	veria	a	filha	e	o	pai	e	que	eles
estavam	à	sua	espera	na	outra	margem	da	vida.	Iam	se	abraçar	como	pessoas	que	se	amavam	e	não	se
viam	há	anos,	chorariam	de	saudade	e	emoção,	pois	não	há	nada	de	mais	emocionante	que	o	reencontro
de	quem	se	perdera	para	sempre,	eles	chamariam...

“Tomás?”
Era	assim	mesmo	que	Margarida	o	chamaria	na	sua	voz	de	menina.	Ela	o	abraçaria	com	força	e,

unidos	por	um	sorriso	de	amor	e	com	as	lágrimas	deslizando	pelas	faces,	ela	lhe	sopraria	ao	ouvido...
“Tomás?	Vous	m’écoutez?	Está	me	ouvindo?”
A	voz	era	de	um	anjo,	mas	curiosamente	não	se	assemelhava	à	da	filha	que	o	historiador	perdera.

Além	do	mais	falava	em	francês.	Seria	possível	que	no	paraíso	se	falasse	francês?
“Un	dottore?”,	gritou	de	repente	a	mesma	voz,	mudando	para	italiano.	“Preciso	de	um	médico	aqui!

Depressa!”
“Aspetta!”,	foi	a	resposta,	desta	feita	de	uma	voz	masculina	a	dois	metros	de	distância.	“Espere!”
“Depressa,	já	disse!”,	insistiu	a	primeira	voz,	a	de	mulher.	“O	professor	Noronha	está	se	esvaindo	em

sangue!”
“Aspetta!”
Aquela	conversa	não	era	celestial,	percebeu	Tomás.	Ou,	se	era,	não	fora	exatamente	assim	que

imaginara	o	Céu.	Abriu	os	olhos,	intrigado,	e	viu	debruçado	sobre	ele	um	rosto	loiro,	angelical	sem
dúvida,	mas	definitivamente	de	carne	e	osso	e	de	feições	bem	mais	adultas	que	aquelas	que	esperava.

“Catherine?”
Ao	vê-lo	consciente,	a	francesa	abriu	um	sorriso	de	alívio.
“Graças	a	Deus!	Está	vivo!”
O	historiador	tentou	se	erguer.
“O...	o	papa?”
“Quieto!”,	ordenou	ela.	“Está	ferido	e	é	importante	que	não	se	mexa!	Fique	imóvel	até	a	chegada	do

médico.”
Mas	Tomás	não	obedeceu.	Regressava	à	realidade	e	sentia-se	atarantado.	Não	entendia	bem	o	que	se

passava	e	tentou	compreender.	Quis	compreender.	Precisava	de	compreender.	Para	isso	tinha	de	ver.
“O	papa?”
Percebendo	a	absoluta	necessidade	dele	de	uma	resposta	a	esta	preocupação,	Catherine	desviou-se

um	pouco	para	o	deixar	observar	o	que	se	passava	ao	lado.
“Os	médicos	estão	tratando	de	sua	santidade.	Por	isso	que	ainda	não	vieram	te	ver.”
Foi	então	que	o	português	observou	um	cacho	de	homens	de	jaleco	branco	debruçados	sobre	alguém

estendido	a	dois	metros	dele,	decerto	o	chefe	da	Igreja.
“Ele...	ele	está	vivo?”
A	francesa	abanou	a	cabeça	e	baixou	os	olhos	numa	expressão	de	desalento.
“Tenhamos	esperança.”
Tomás	virou-se	de	modo	a	abarcar	todo	o	Campo	P	e	captar	a	imagem	geral	do	que	se	passava.	Havia

gendarmes	e	carabinieri	por	toda	parte	e	vislumbrou	até	o	inspetor	Trodela	acocorado	junto	aos
cartuchos	de	explosivos	que	haviam	ficado	por	detonar.	Os	holofotes	permaneciam	ligados,	mas	junto	do
tripé	com	a	câmera	de	vídeo	surpreendeu	um	corpo	vestido	de	negro	e	estendido	no	chão.	Era	o	jihadista
da	kalashnikov.

“O	que...	o	que	aconteceu?”
“Logo	que	ouvi	a	sua	mensagem	na	secretária	eletrônica	fui	ver	o	inspetor	Trodela”,	contou	ela.	“Já

era	meia-noite	e	o	inspetor	estava	numa	sala	vendo	as	imagens	que	um	site	extremista	islâmico	punha
online	ao	vivo	e	não	me	quis	dar	ouvidos,	disse	que	não	tinha	tempo	para	parvoíces	numa	hora	tão	grave.
Quase	me	empurrou	para	fora	da	sala	onde	a	Giudiziaria	montou	o	seu	centro	de	comando.	Eu	gritei



dizendo	que	a	polícia	tinha	que	ir	às	catacumbas,	ele	respondeu	que	não	ia	a	lugar	nenhum...	enfim.
Acontece	que,	estávamos	nós	no	meio	dessa	discussão,	e	Tomás	apareceu	de	repente	na	imagem	posta	em
rede	pela	sucursal	do	Estado	Islâmico.	Foi	então	que	o	inspetor	Trodela	percebeu	que	era	tudo	verdade,
Tomás	não	tinha	mentido	e	sua	santidade	estava	mesmo	na	necrópole	da	basílica,	a	execução	decorria	de
fato	no	troféu	de	São	Pedro.	O	resto	foi	muito	rápido.	Viemos	a	correr	para	aqui	e,	logo	que	entrou	no
campo	arqueológico,	o	carabiniere	que	ia	à	frente	viu	o	jihadista	apontando	a	arma	para	os	cartuchos	de
explosivos	gritando	Allah	u	akbar!	e...	e	abateu-o.”

O	historiador	respirou	fundo.
“Bem	a	tempo,	hem?”
“Bem	a	tempo.”
Virou-se	de	novo	para	o	grupo	de	médicos	que	se	debruçavam	sobre	o	sumo	pontífice.	Viam-se

bolsas	de	sangue	e	tubos.	Evidentemente	procediam	a	transfusões.
“Exceto	para	ele.”
Catherine	suspirou.
“Sua	santidade	sofreu	ferimentos	graves	e	perdeu	muito	sangue,	receio	bem”,	disse	em	tom	pesaroso.

“Os	terroristas	abriram-lhe	parte	da	garganta	e	atingiram-no	com	três	ou	quatro	tiros.	Temo	que	o
tenhamos	perdido.	Mas...	enfim,	concentremo-nos	no	lado	positivo.	Evitamos	que	eles	rebentassem	com	a
basílica,	não	é	verdade?	Ao	menos	isso.	Se	a	mais	importante	igreja	da	cristandade	fosse	destruída	e	as
pessoas	dentro	dela	e	na	praça	mortas,	seria	uma	catástrofe	completa.”

“Mas	o	que	aconteceu	com	o	papa	é	igualmente	desastroso”,	argumentou	ele.	“Mataram	o	papa,	e
ainda	por	cima	ao	vivo.	Isso	é...	é	um	cataclismo.”

A	francesa	anuiu.
“Eu	sei,	mas	quanto	a	isso	nada	podemos	fazer.	Estava	escrito	nas	profecias.”
“Como	estão	as	pessoas	reagindo?”
“Para	já,	rezam.	Apesar	de	as	imagens	já	circularem	à	doida	pela	Internet	e	pelos	canais	de	televisão,

a	notícia	do	falecimento	de	sua	santidade	não	foi	ainda	formalmente	anunciada	e...”
Sentiram	movimento	ao	lado	deles	e	olharam	para	lá.	Os	maqueiros	aproximavam-se	do	troféu	de

Pedro	e	os	médicos	dispersavam	para	deixar	os	recém-chegados	pegarem	no	papa	e	transportarem-no
para	o	exterior.	Já	liberto	da	tarefa	de	prestar	socorro	ao	sumo	pontífice,	um	dos	médicos	italianos
abeirou-se	de	Tomás	e	Catherine	e	acocorou-se	para	examinar	as	feridas	do	português.

“Allora?”quis	saber.	“Então?	Como	está	o	nosso	paciente?”
O	historiador,	no	entanto,	não	se	sentia	minimamente	preocupado	consigo	mesmo.
“O	papa,	dottore?”
O	médico	devolveu-lhe	o	olhar	e	abanou	a	cabeça,	a	expressão	toldada	pela	sombra	da	desesperança.
“Não	vai	durar	muito.”
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Apesar	dos	esforços	para	estabilizarem	os	movimentos,	os	paramédicos	não	conseguiram	evitar	os
solavancos	enquanto	transportavam	Tomás	pelos	nichos	e	clivi	das	catacumbas	até	aos	pisos	superiores.
Logo	que	a	maca	desembocou	no	piso	térreo	da	basílica	junto	ao	altar-mor,	contudo,	tiveram	de	se	deter
diante	de	uma	parede	humana	formada	por	sacerdotes	e	altas	individualidades,	mais	uma	bateria	de
flashes	de	câmaras	fotográficas,	que	os	cercou	de	imediato.

Daquela	barreira	compacta	de	gente	emergiu	um	enorme	eclesiástico	trajado	de	púrpura	que	o
historiador	reconheceu	de	imediato.	O	cardeal	Barboni	vinha	com	os	olhos	molhados	de	lágrimas	e
pegou-lhe	na	mão	esquerda	com	afeto.

“Ah,	meu	filho”,	disse,	a	voz	embargada	pela	comoção.	“Grazie,	grazie.”	Suspirou.	“O	santo	padre
está	em	coma	e	já	nos	disseram	que	não	devemos	alimentar	grandes	esperanças	e	só	nos	resta	rezar,	mas
mesmo	assim	quero	agradecer-lhe	tudo	o	que	fez	por	sua	santidade,	pela	Igreja	e	sobretudo	pela
humanidade.	Deus	o	abençoe	e	proteja.”

“Obrigado,	vossa	eminência”,	murmurou	Tomás.	“Não	sabe	como	me	custa	não	ter	conseguido	salvar
o	papa...”

O	cardeal	esboçou	um	esgar	sofrido.
“O	desaparecimento	de	sua	santidade	estava	inscrito	em	inúmeras	profecias,	como	sabe”,	lembrou.

“Como	lutar	contra	o	destino?	O	santo	padre	encontra-se	agora	nas	mãos	do	Senhor,	mas	tenhamos
confiança	e	rezemos	para	que	Ele	se	apiede	de	nós	e	o	devolva.	Se	no	entanto	Deus,	na	Sua	imensa
sabedoria,	assim	não	entender,	dar-nos-á	decerto	uma	solução	que	nos	guie	pelas	tribulações	de	que
padecemos.	Entreguemo-nos	nas	mãos	da	divina	providência.”

Os	flashes	das	máquinas	fotográficas	não	paravam	de	disparar,	encandeando	o	ferido.	Tomás	ergueu	a
mão	esquerda	e	protegeu	os	olhos	dos	clarões.

“Para	onde	vão	me	levar	agora?”
“Para	o	hospital,	claro”,	explicou	o	secretário	de	Estado.	“Os	seus	ferimentos	requerem	cuidados.

Mas	não	quis	deixar	de	lhe	dar	esta	palavra	de	apreço	pela	sua	heroica	intervenção.	Devemos-lhe	muito.
Eu	mesmo	cheguei	a	duvidar	de	si,	confesso,	mas	me	rendo	à	evidência	e	em	nome	da	Igreja	presto-lhe	a
minha	mais	sincera	e	sentida	homenagem.

Graças	a	Deus	que	sua	santidade	teve	a	clarividência,	decerto	guiado	pelo	Espírito	Santo,	de	o
envolver	nas	investigações.	Em	boa	hora	o	fez.”

A	presença	de	tanta	gente	em	redor	estava	a	deixar	Tomás	constrangido.
“Vossa	eminência,	posso	pedir-lhe	um	favor?”
“Tudo,	meu	filho”,	foi	a	resposta.	“O	que	estiver	ao	meu	alcance	lhe	será	facultado.”
“Antes	de	me	enviarem	para	o	hospital,	será	que	poderia	convocar	o	inspetor	Trodela	e	a	doutora

Rauch	para	uma	reunião	comigo,	mais	o	mordomo	e	o	secretário	particular	do	papa?”	Olhou	de	novo	em
volta,	incomodado.	“Convinha	que	fosse	num	lugar	tranquilo,	longe	dos	olhares	indiscretos.”

“Com	certeza.	Qual	o	assunto	dessa	reunião,	se	não	é	indiscrição	da	minha	parte?”
“Explicarei	quando	estivermos	à	vontade”,	respondeu.	“Será	que	pode	me	ajudar	nesta	questão?”
Não	foi	preciso	dizer	mais	nada.	Depois	de	os	paramédicos	confirmarem	que	os	ferimentos	de	Tomás

não	ameaçavam	a	sua	vida	e	que	o	tratamento	hospitalar	podia	esperar	meia	hora,	o	cardeal	Barboni



virou-se	para	os	subordinados	e	de	imediato	deu	ordens	para	que	se	convocassem	as	pessoas	em	causa.
A	seguir	aproximou-se	dos	paramédicos	que	carregavam	a	maca	de	Tomás	e	fez-lhes	um	gesto	para	o
seguirem.

“Venham	daí”,	disse.	“Há	aqui	ao	lado	um	sítio	perfeito	para	nos	reunirmos.”
Com	a	ajuda	de	três	guardas	suíços,	o	caminho	foi	sendo	aberto	pelo	cardeal	Barboni	entre	a

multidão	de	sacerdotes	e	altas	individualidades	que	continuava	no	interior	da	grande	basílica	e	foi	por	aí
que	os	paramédicos	transportaram	o	ferido.	Muitos	dos	eclesiásticos	presentes	faziam	o	sinal	da	cruz	no
ar	à	passagem	de	Tomás,	e	alguns	choravam	e	atiravam-lhe	palavras	de	agradecimento	e	encorajamento
em	italiano,	inglês,	francês,	castelhano,	alemão	e	noutras	línguas.

“God	bless	you,	my	son!”
“Che	Dio	ti	benedica	e	ti	colmi	di	gioia!”
“Vous	êtes	un	cadeau	du	Ciel!”
Um	deles,	um	rosto	que	reconheceu	da	televisão,	atirou-lhe	uma	flor	e	falou-lhe	em	português.
“Obrigado,	meu	filho!	Obrigado!”
Era	o	cardeal	patriarca	de	Lisboa.	Apesar	da	fadiga	e	da	tensão	permanente,	até	aí	o	historiador	tinha

mantido	o	coração	frio	e	não	se	consentira	nenhum	momento	de	emoção,	pois	a	gravidade	dos
acontecimentos	requerera	nervos	de	aço	e	raciocínio	lúcido,	mas	aquelas	palavras	ditas	inesperadamente
na	sua	própria	língua	por	alguém	que	reconheceu	da	sua	terra	comoveram-no	para	além	do	que	poderia
imaginar.

Sentiu	os	olhos	embaciarem-se	e	a	visão	turvar-se	com	as	lágrimas.	Que	saudades	tinha	de	Portugal,
aquele	canto	verde	e	soalheiro	da	Europa	onde	estas	loucuras	não	aconteciam,	onde	as	pessoas	se	sabiam
pequenas	e	se	sentiam	grandes,	onde	uma	nação	de	hobbits	resistia	a	um	mundo	violento	e	hostil.	Não	que
a	restante	humanidade	não	importasse.	Longe	disso.	Tomás	não	era	um	nacionalista.	No	entanto,	naquele
momento	sentia-se	estranha	e	profundamente	português.

Respirou	fundo,	fazendo	um	esforço	para	se	reconcentrar	no	essencial.	Não	se	podia	dar	ao	luxo	de
se	tornar	sentimental.	Havia	ainda	uma	última	coisa	a	fazer.

“Eminência?”
O	cardeal	Barboni	olhou	para	trás.
“Sim,	meu	filho?”
“Para	onde	me	leva?”
O	rosto	do	secretário	de	Estado	abriu-se	no	sorriso	incontido	de	quem	lhe	tinha	reservado	uma

surpresa.
“Já	vai	ver.”
Cruzaram	a	nave	central	apinhada	de	gente,	atravessaram	a	basílica	e	meteram	por	uma	porta	que	os

levou	por	um	corredor	até	um	edifício	contíguo.
Deitado	na	maca,	Tomás	viu	o	espaço	abrir-se	e	cercá-lo	de	imagens	coloridas	que	percebeu	serem-

lhe	familiares.	Numa	parede	reconheceu	Fatos	da	Vida	de	Moisés,	de	Botticelli,	e	na	outra	a	Entrega	das
Chaves,	de	Perugino.	Foram	contudo	os	espantosos	frescos	que	enchiam	a	abóbada	que	lhe	tiraram	as
dúvidas	sobre	o	local	para	onde	fora	levado.

“Nós	estamos	na...	na...”
O	cardeal	Barboni	assentiu.
“Na	Capella	Magna.”
Assim	era,	de	fato.	Tratava-se	da	capela	do	Palácio	Apostólico,	conhecida	sobretudo	pelos	frescos

do	teto,	da	autoria	de	Miguel	Ângelo,	e	também	por	ser	o	palco	tradicional	dos	conclaves	em	que	eram
eleitos	os	papas.	Devido	às	obras	de	restauro	encetadas	no	Século	XV,	a	Capella	Magna	fora	entretanto
rebatizada	e	o	seu	novo	nome	constituía	uma	homenagem	ao	papa	Sisto	IV,	que	a	remodelara.

Chamava-se	agora	Capela	Sistina.



“As	pessoas	que	pediu	já	estão	a	caminho”,	anunciou	o	cardeal	Barboni.	“Será	que	pode	esclarecer	o
que	se	passa?”

Tomás	hesitou.	Não	seria	cedo	de	mais	para	começar	a	dar	respostas?	As	revelações	só	deveriam	ser
feitas	quando	a	reunião	começasse,	mas	considerou	que	poderia	perfeitamente	levantar	a	ponta	do	véu.

“Vossa	eminência	não	ignora	decerto	que	os	extremistas	islâmicos	só	puderam	levar	a	cabo	estas
ações	porque	contaram	com	cumplicidades	dentro	do	Vaticano.”

“Estou	a	par	das	suas	suspeitas”,	assentiu	o	cardeal.	“Há	um	traidor	na	Santa	Sé.”
O	jogo	estava	terminado	e	as	cartas	enfim	pousadas	na	mesa	com	as	faces	para	baixo.
Cabia	agora	ao	português	virá-las	e	mostrar	o	que	escondiam.
“Chegou	a	hora	de	revelar	quem	é	o	Judas.”



XCIX

A	maca	fora	depositada	em	pleno	centro	da	Capela	Sistina.	Ainda	estendido,	e	enquanto	aguardava	a
chegada	de	toda	a	gente	rodeado	pela	orgia	de	cores	dos	quadros	gigantescos	que	decoravam	as	paredes,
Tomás	contemplava	a	Criação	de	Adão,	a	famosa	pintura	de	Miguel	Ângelo	que	enchia	o	centro	da
abóbada	e	mostrava	Adão,	nu,	de	mão	estendida	para	receber	de	Deus	o	toque	da	vida.	Quantas	vezes
não	se	cruzara	já	com	aquela	imagem	em	reproduções	em	cartazes	e	livros?	E	ali	estava	ele	nesse
momento,	deitado	na	Capela	Sistina,	a	contemplá-la	ao	vivo.

Seria	assim	o	Céu?
Ouviu	alguém	próximo	dele	tossir	para	lhe	chamar	a	atenção.	Ergueu	a	cabeça	e	deparou-se	com	o

cardeal	Barboni,	ainda	com	os	paramentos	púrpura	com	que	conduzira	a	missa	dessa	noite,	a	fitá-lo	com
expectativa.

“Meu	filho”,	chamou	o	secretário	de	Estado	numa	voz	suave.	“Os	paramédicos	foram-se	embora,	já
chegaram	as	pessoas	que	convocou	e	os	guardas	suíços	estão	lá	fora	a	garantir	a	segurança	desta	reunião
como	se	de	um	conclave	se	tratasse.	Estamos	a	sós	e	ninguém	nos	incomodará.	Penso	que	podemos
começar.”

Apesar	das	dores	no	corpo	e	na	cabeça,	e	sobretudo	no	braço	direito,	que	o	jihadista	cortara	e	que	os
paramédicos	já	haviam	tratado,	Tomás	levantou-se	a	custo	e	passou	os	olhos	por	todos	os	presentes.
Além	do	cardeal	Barboni,	estavam	na	Capela	Sistina	o	mordomo	Giuseppe,	o	secretário	particular
Ettore,	a	chefe	da	COSEA,	Catherine	Rauch,	e,	claro,	o	responsável	da	Giudiziaria	para	os	assuntos	da
Santa	Sé,	o	inspetor	Trodela.

Todos	o	olhavam	com	curiosidade,	com	exceção	do	comissário	da	Giudiziaria,	que	mantinha	os	olhos
baixos.

“Os	homens	de	uma	sucursal	afiliada	do	Estado	Islâmico	sequestraram	o	papa	e	tentaram	assassiná-lo
esta	noite”,	começou	Tomás	por	dizer.	“Tudo	isso	já	sabemos.	O	que	não	sabíamos,	embora
suspeitássemos,	é	que	não	atuaram	sozinhos.	Tiveram	o	encorajamento	e	a	ajuda	logística	da	máfia,	que
queria	proteger	os	seus	velhos	esquemas	no	banco	do	Vaticano	e	pretendia	também	dar	cobertura	aos
políticos	a	que	está	ligada.

Fomos	portanto	confrontados	com	uma	trindade	diabólica:	os	grupos	associados	ao	Estado	Islâmico,
a	máfia	e	urna	série	de	políticos	corruptos.”

O	inspetor	Trodela	fitou-o	pela	primeira	vez.
“Tem	provas	do	que	está	a	afirmar?”
“As	provas	estão	nos	documentos	de	monsenhor	Dardozzi,	a	que	o	papa	fez	uma	referência	sutil	no

vídeo	que	gravou	quando	se	encontrava	no	cativeiro.”
“Terei	de	ver	isso.”	O	seu	ar	era	de	profunda	desconfiança.	“Mas	esses	documentos	provam	mesmo

que	a	máfia	e	os	políticos	alegadamente	corruptos	estavam	de	conluio	com	alguma	sucursal	do	Estado
Islâmico?”

“O	que	eles	provam	é	que	a	máfia	e	vários	políticos	usavam	o	banco	do	Vaticano	para	esquemas	de
lavagem	de	dinheiro	sujo”,	esclareceu.	“A	ligação	à	corrupção	no	banco	do	Vaticano	não	está	nos
documentos,	mas	foi	feita	pelo	próprio	papa	no	vídeo	que	gravou	no	cativeiro.	Foi	ele	que	associou	o	seu
sequestro	aos	documentos	de	monsenhor	Dardozzi.



Cabe	por	isso	à	Giudiziaria	usar	essa	informação	para	fazer	as	suas	investigações.”
“Hmm”,	resmungou	o	polícia	com	um	semblante	embebido	de	ceticismo.	“Veremos.”
A	ferida	no	braço	direito	de	Tomás	deu	de	si,	pelo	que	o	historiador	fez	um	trejeito	dorido	com	a

boca	antes	de	prosseguir.
“Essa	trindade	diabólica	contou	com	cumplicidades	dentro	das	muralhas	leoninas.”
“Sim,	tudo	isso	já	o	senhor	afirmou”,	constatou	o	inspetor	Trodela	com	ar	enfastiado.	“A	questão	é

saber	de	quem	se	trata.	Isso	não	nos	revelou	ainda.”
“É	evidente	que	os	terroristas	tinham	cúmplices	no	Vaticano”,	concordou	o	cardeal	Barboni.	“Sabe,

meu	filho,	as	sucessivas	auditorias	ordenadas	por	sua	santidade	mexeram	em	interesses	instalados	dentro
da	cúria.	Nunca	tive	dúvidas	de	que	muitos	sacerdotes,	incluindo	bispos	e	cardeais,	anseiam	pelo	fim
deste	pontificado.”

Tomás	estreitou	as	pálpebras.
“Receio	bem,	vossa	eminência,	que	seja	pior	do	que	isso.”
“Pior?”
Sabendo	que	se	preparava	para	fazer	uma	revelação	explosiva,	o	historiador	passou	o	olhar	por	cada

um	dos	presentes	e	quase	sussurrou	a	resposta.
“O	Judas	está	connosco.”
“Sim,	já	o	sabemos”,	retorquiu	o	cardeal.	“A	questão	é	perceber	quem,	de	todas	as	pessoas	aqui	no

Vaticano,	é	o	traidor.	Essa	é	a	dificuldade,	pois	há	na	Santa	Sé	muita	gente	e...”
“Eminência,	não	entendeu	o	que	eu	disse”,	cortou	o	português.	“O	Judas	está	connosco	aqui	na	Capela

Sistina.”	Apontou	para	o	grupo.	“É	um	de	nós.”
Um	silêncio	pesado	impôs-se	no	santuário	dos	conclaves,	com	todos	os	presentes	a	trocarem	olhares

estarrecidos	e	embaraçados.	O	cardeal	Barboni,	Catherine	Rauch	e	o	inspetor	Trodela,	sem	esquecer	o
mordomo	Giuseppe	e	o	secretário	particular	Ettore,	encaravam	o	português	com	uma	expressão
estupefata.

“Dio	cane!”,	exclamou	o	comissário	da	Giudiziaria,	incapaz	de	controlar	a	sua	língua	profana.	“Que
disparate	vem	a	ser	este?

Está	a	insinuar	que	eu...	que	eu...	que	eu...?”	Carregou	as	sobrancelhas	numa	expressão	furiosa.
“Vaffane...”	Interrompeu	o	insulto	obsceno	a	meio,	lembrando-se	que	estava	na	presença	do	cardeal	e	de
uma	senhora,	e	mudou	ainda	a	tempo	para	uma	expressão	mais	suave.	“Brutto	disgraziato!”

“Tenha	tento	na	língua!”,	admoestou-o	o	secretário	de	Estado.	“Não	seja	inconveniente!”
“Mi	scusi,	vossa	eminência	reverendíssima”,	desculpou-se	Trodela.	“É	que...	é	que	não	admito	que

ponham	em	causa	a	minha	honorabilidade.	Não	admito!”
“Essa	acusação	é	realmente	muito	grave,	meu	filho”,	reconheceu	o	cardeal	Barboni,	voltando-se	para

Tomás.	“Deverei	depreender	das	suas	palavras	que	também	me	inclui	na	lista	dos	suspeitos?”
“E	a	mim?”,	apressou-se	Catherine	a	acrescentar	com	ar	magoado.	“Sou	uma	suspeita?	Eu?”
O	mordomo	Giuseppe	ergueu	as	mãos	para	os	céus.
“Madonna!”,	gritou.	“Como	é	possível	questionar	a	minha	honra?	Logo	eu,	que	dediquei	a	minha	vida

a	tantos	e	tantos	santos	padres!	È	un’ingiustizia!”
“E	eu?	E	eu?”,	questionou	o	secretário	particular,	Ettore,	voltando-se	para	o	cardeal.
“Vossa	eminência	sabe	que	tenho	sido	fiel	a	sua	santidade!	Mamma	mia,	isto	é	uma	calúnia!	Uma...

uma	calúnia!”
O	mais	irado	de	todos,	contudo,	era	mesmo	o	inspetor	Trodela.	O	comissário	da	Giudiziaria	não	se

conformava	e	apontou	o	dedo	para	o	português.
“O	verdadeiro	Judas	desta	história	é	este	stronzo!”,	acusou,	tentando	atiçar	os	restantes.	“Desde	que

aqui	chegou	não	se	cansa	de	lançar	a	confusão	e	a	discórdia!	Não	aceito	que	ponha	em	causa	a	nossa
integridade	de	forma	tão	leviana!	Ouviram?	Não	aceito!



Exijo	que	o	professor	Noronha	fundamente	a	sua	vil	acusação	ou	então	apresente	imediatamente
desculpas!”	Fez	um	gesto	dramático	com	a	mão.	“Ah,	porca	miséria!	O	que	fiz	eu	para	merecer	tamanha
ingratidão?”

Tomás	fitou-o	intensamente.
“Quer	mesmo	saber?”
“Exijo-o!”
“Há	quanto	tempo	o	senhor	é	responsável	da	Giudiziaria	encarregado	dos	assuntos	do	Vaticano?”
O	inspetor	bateu	dramaticamente	no	peito.
“Há	mais	de	vinte	anos,	e	com	muito	orgulho!	Por	quê?”
“Isso	significa	que	o	senhor	conhece	o	Vaticano	como	a	palma	da	mão	e	está	perfeitamente	a	par	dos

jogos	de	poder	que	decorrem	na	cúria.	Além	disso,	e	devido	à	sua	profissão,	contacta	regularmente	com
criminosos.	Traficantes,	mafiosos,	assassinos...	tudo	passa	pelas	suas	mãos.	Quem	me	garante	que	alguém
da	política	ou	da	máfia	não	o	corrompeu?	No	fim	de	contas,	não	seria	o	primeiro	polícia	em	conluio	com
criminosos.	Não	é	por	acaso	que	os	departamentos	de	assuntos	internos	das	polícias	de	todo	o	mundo	têm
sempre	muito	trabalho.”

O	comissário	da	Giudiziaria	fitou-o	com	um	esgar	indignado.	“Está	a	acusar-me?”,	protestou.	“Está	a
insinuar	que	fui	corrompido?”

“Estou	a	dizer	que	essa	possibilidade	não	pode	ser	excluída”,	esclareceu	Tomás.	“O	senhor	é	um
investigador	policial	e	sabe	que	numa	investigação	se	deve	partir	do	princípio	metodológico	de	que
todos	os	suspeitos	são	culpados	até	prova	em	contrário,	embora	em	termos	jurídicos	seja	o	inverso.”

“E	eu?”,	quis	saber	Catherine.	“Por	que	sou	suspeita?”
“E	eu?	Valha-me	Deus!”,	acrescentou	o	mordomo.	“Como	pode	pôr	em	dúvida	a	minha	integridade?”
Também	o	secretário	particular	do	papa	abriu	a	boca	para	reclamar	a	sua	inocência	e	protestar	contra

a	sua	inclusão	na	lista	de	suspeitos,	mas	Tomás	travou-os	com	um	gesto.
“Ouçam,	todas	as	pessoas	no	Vaticano	são	suspeitas”,	insistiu.	“Não	são	suspeitas	porque	quero.	São

suspeitas	porque	há	um	traidor	na	Santa	Sé,	percebem?”
“Até	aí	já	eu	entendi”,	argumentou	o	cardeal	Barboni.	“Mas	o	que	o	leva	a	suspeitar	especificamente

das	pessoas	que	se	encontram	aqui	reunidas?”
O	olhar	do	português	voltou	a	saltar	entre	os	suspeitos;	todos	o	fitavam	com	uma	expressão	de

assombro.
“A	resposta	a	essa	pergunta	nos	é	dada	pelas	circunstâncias	que	envolveram	o	sequestro	do	papa”,

explicou	Tomás.	“Como	sabem,	os	sequestradores	entraram	por	um	túnel	que	abriram	embaixo	do	vaso
do	banheiro	e	surpreenderam	o	papa	na	biblioteca	privada	do	Palácio	Apostólico.”

“Sim.	E	então?”
O	historiador	voltou	a	fitar	os	cinco	suspeitos.
“Pois	a	mim	as	circunstâncias	que	envolveram	o	sequestro	do	papa	provocaram	de	imediato	alguma

estranheza”,	disse.	“Continham	certos	elementos	que	me	despertaram	a	atenção.”
O	inspetor	Trodela	observava-o	de	braços	cruzados	e	sempre	com	ar	de	quem	fazia	um	frete.
“Tais	como?”
“Como	poderiam	os	sequestradores	ter	entrado	pelo	estreito	túnel	aberto	sob	o	vaso	e	saído	pelo

mesmo	lugar,	ainda	por	cima	a	carregar	o	papa	com	eles?	Como	sabiam	qual	o	momento	exato	em	que
apanhariam	o	papa	sozinho	na	biblioteca	privada?	E,	uma	vez	no	subterrâneo,	como	franquearam	o	portão
que	selava	a	passagem	de	e	para	o	Palácio	Apostólico	se	toda	a	estrutura	do	portão	e	a	fechadura
estavam	intactos?	Os	problemas	eram	tantos	que	percebi	que	o	problema	da	passagem	dos	intrusos	pela
porta	do	Palácio	das	Congregações	que	dá	para	a	Praça	Pio	XII	ou	pelo	portão	subterrâneo	do	Palácio
Apostólico	só	era	possível	se	se	usassem	chaves.”	Voltou-se	para	o	cardeal	Barboni.	“Vossa	eminência
sabe	porventura	quem	tem	acesso	às	chaves	dessas	duas	passagens?”



“Todas	as	chaves	existentes	no	Vaticano	se	encontram	no	Governatorato”,	esclareceu	o	secretário	de
Estado.	“Mas	há	outras	entidades	que	também	as	têm.	Por	exemplo,	as	chaves	que	permitem	entrar	no
Palácio	das	Congregações	estão	naturalmente	na	posse	das	congregações	que	usam	o	edifício	e,	como	é
evidente,	das	forças	de	segurança.	Já	as	dos	portões	da	rede	subterrânea	são	guardadas	igualmente	pelas
forças	de	segurança.”

“Quais	forças	de	segurança?”
“A	Gendarmaria	do	Vaticano	e...	e	a	Giudiziaria.”
“E	quem	é	o	homem	da	Giudiziaria	que	está	encarregado	das	relações	do	Vaticano?”
A	pergunta	levou	toda	a	gente	a	voltar-se	para	o	inspetor	Trodela.
“É	uma	infâmia!”,	protestou	o	policial	italiano.	“Uma	calúnia!”	Apontou	para	o	português.	“Este...

este	pompinaro	os	está	manipulando	contra	mim!	Este	testa	di	minchia!	Este	figlio	di	Troia!”	Tinha	a
cara	enrubescida	de	raiva	e	deu	um	passo	com	o	punho	ameaçador	erguido	na	direção	dele.	“Ti	ammazzo,
pezzo	di	merda!	Te	mato,	ouviste?”

Ettore	e	Giuseppe	o	agarraram	para	freá-lo	e	o	cardeal	viu-se	forçado	a	intervir	mais	uma	vez.
“Tenha	termos,	inspetor!”,	repreendeu-o.	“Como	se	atreve	a	usar	essa	linguagem	deplorável	neste

lugar	sagrado	e	na	minha	frente?	Não	tem	um	pingo	de	decência?”
O	comissário	da	Giudiziaria	quase	chorava.
“Scusi!	Scusi!”,	implorou,	teatral.	“Dio	mio!	É	este...	este	imbecille	que	me	põe	fora	de	mim!”
Tomás	mantinha-se	impassível,	mostrando	que	não	se	deixava	impressionar	nem	intimidar.
“O	inspetor	desmente	que	tem	acesso	à	chave	da	porta	do	Palácio	das	Congregações	que	dá	para	a

Praça	Pio	XII	e	à	chave	dos	portões	da	rede	de	túneis	por	baixo	do	Vaticano,	por	onde	os	sequestradores
retiraram	o	papa?”

“Sim,	tenho	acesso	a	essas	chaves!”,	admitiu	Trodela	em	tom	de	desafio.	“E	então?	É	crime?	O	que
prova	isso?	Hã?	O	que	prova?”

O	historiador	fitou-o	com	intensidade,	preparando-se	para	enunciar	o	óbvio.
“Prova	que	o	inspetor	estava	nas	condições	ideais	para	dar	as	chaves	aos	homens	associados	ao

Estado	Islâmico,	para	que	pudessem	entrar	no	Palácio	das	Congregações	e	assaltar	o	cofre	da	COSEA	e
no	Palácio	Apostólico	para	sequestrar	o	papa.

E,	considerando	que	se	move	muito	bem	dentro	da	cúria,	onde	o	papa	não	é	muito	popular,	isso
coloca-o	naturalmente	numa	posição	delicada,	não	lhe	parece?”

O	inspetor	juntou	as	mãos,	quase	numa	suplica.
“Mas	eu	não	fiz	nada!”,	soluçou.	“Nada!	Sou	inocente!	Porca	miséria!	Juro	pelas	vidas	das	minhas

filhas!	Juro	pela	saúde	da	minha	santa	mãe!	Mamma	mia,	por	que	não	acreditam	em	mim?	Povero	me!
Estou	a	ser	difamado,	vilipendiado,	ultrajado!	È	un’ingiustizia!	Têm	que	acreditar	em	mim!”	Virou-se
para	o	cardeal.	“Per	carità,	vossa	eminência!	Não	dê	ouvidos	a	este...	a	este	inspetor	Montalbano	de
pacotilha!”,	suplicou,	invocando	um	célebre	detetive	da	literatura	italiana.	“Sou	inocente!	Inocente!”

O	secretário	de	Estado	fez	um	gesto	com	a	mão.
“Tenha	calma,	meu	filho!”
“Sei	muito	bem	que	meros	indícios	não	são	provas	contra	ninguém”,	disse	Tomás,	retomando	o	fio	da

sua	exposição,	“Convém	neste	ponto	recordar	que,	depois	de	descobrirmos	o	buraco	embaixo	do	vaso	e	a
rede	subterrânea	por	onde	o	papa	tinha	sido	retirado,	entramos	num	impasse.	Urgia	sair	dele	o	mais
depressa	possível,	pois	o	papa	estava	sequestrado	e	seria	executado	à	meia-noite,	pelo	que	todos	os
minutos	contavam.	Já	nessa	altura	tinha	as	minhas	ideias	sobre	a	identidade	do	nosso	Judas,	mas
precisava	de	o	forçar	a	cometer	um	erro	que	confirmasse	que	estava	no	caminho	certo.	Lembrei-me	então
de	convocar	aquela	reunião	no	gabinete	de	sua	eminência	com	todas	as	pessoas	que	eu	considerava
suspeitas	para	alegadamente	fazer	o	ponto	da	situação.	Quis	pregar	uma	rasteira	ao	traidor	e	forçá-lo	a
revelar	a	sua	presença.”



“Uma	rasteira?”,	admirou-se	Catherine.	“Que	rasteira?”
“Tratou-se	do	anúncio	que	fiz	no	final.	Se	bem	se	recordam,	comecei	por	reconstituir	os

acontecimentos	da	forma	como	o	traidor	queria	que	os	reconstituísse	e	depois	mostrei	ao	Judas	que	o
problema	da	passagem	dos	sequestradores	pelo	portão	da	rede	subterrânea	era	a	chave	de	todo	o
mistério.	Resolvendo	o	problema	do	portão,	resolvia	tudo.	Ciente	de	que	o	nosso	traidor	ficara	muito
nervoso	com	o	meu	raciocínio,	dei	no	fim	da	reunião	a	estocada	final	quando	anunciei	que	havia	um
Judas	no	Vaticano.	O	traidor	pensou	nessa	altura	que	eu	o	tinha	desmascarado	e	que	estava	apenas	à
procura	de	provas	que	o	incriminassem.	Foi	aí	que	ele	entrou	em	pânico	e	cometeu	o	erro	que	eu	o
forçara	a	cometer.”

“Qual	erro?”,	questionou	Trodela.	“O	que	foi	que,	segundo	o	senhor,	eu	fiz	de	errado?”
“Mandou	que	me	sequestrassem.”
“Não	mandei	tal	coisa!”,	protestou	o	inspetor.	“É	tudo	mentira!	Ah,	che	noia!	Se	acha	que	as	coisas

se	passaram	assim,	prove!	Vá,	prove!”
Tomás	manteve	o	olhar	pregado	no	comissário	da	Giudiziaria.
“Depreendo	das	suas	palavras	que	o	inspetor	reconhece	que	é	o	traidor...”
“Não	reconheço	coisa	nenhuma!”,	negou	Trodela.	Apontou	para	o	seu	interlocutor.	“O	professor	é	que

me	acusa!	Mas	não	basta	acusar.	Tem	de	provar!	Provar!”
O	ônus	da	prova	estava	de	fato	ao	lado	do	historiador	e	todos	sabiam.	Tomás	deixou	que	o	inspetor

Trodela	se	acalmasse	para	retomar	sua	exposição.
“O	fato	de	os	homens	do	grupo	afiliado	ao	Estado	Islâmico	me	terem	atacado	na	basílica	prova	que	a

pessoa	por	trás	do	sequestro	do	papa	era	uma	das	cinco	que	se	encontravam	na	reunião	e	que	tinha	de	fato
entrado	em	pânico	quando	afirmei	que	havia	um	Judas	na	Santa	Sé.	Aliás,	o	telefonema	de	um	dos	meus
sequestradores	para	o	seu	contato,	que	queria	saber	se	eu	estava	a	par	da	identidade	de	Omissis,
demonstra	que	essa	minha	rasteira	surtira	realmente	efeito.	O	nosso	Judas	se	convencera	de	que	eu	o
desmascarara	ou	estava	a	um	passo	de	fazê-lo	e	quis	me	neutralizar	e	tentar	saber	o	que	eu	já
descobrira.”

“Tanta	mentira!”,	rosnou	Trodela.	“Tanta	cretinice!	Mamma	mia,	tenho	mesmo	de	ouvir	isso	até	ao
fim?”

“Receio	que	sim,	inspetor”,	devolveu-lhe	Tomás.	“E	sabe	por	quê?”
O	comissário	da	Giudiziaria	esboçou	uma	careta	de	desdém.
“Surpreenda-me.”
“A	história	do	sequestro	do	papa	pelo	banheiro	não	é	o	que	parece.”
“Então	é	o	quê?”
O	português	sorriu	antes	de	responder;	se	o	policial	italiano	queria	mesmo	uma	surpresa,	não	ficaria

desiludido	com	o	que	tinha	para	lhe	dizer.
“É	um	logro.”



C

A	afirmação	de	Tomás	deixou	todos	embasbacados.	A	descoberta	do	buraco	embaixo	do	vaso	havia
permitido	perceber	como	os	sequestradores	tinham	penetrado	no	Palácio	Apostólico	e	saído	com	o	chefe
da	Igreja	sem	que	ninguém	os	visse.	Esta	reconstituição	dos	eventos	fora	dada	como	sólida,	sobretudo
porque	era	corroborada	por	tudo	o	que	haviam	encontrado	no	local	do	crime,	e	a	revelação	do
historiador	de	que	toda	a	história	não	passava	de	uma	confabulação	provocou	estranheza	entre	os
presentes.

“O	que	quer	dizer	com	isso?”,	questionou	Catherine.	“O	comando	do	grupo	ligado	ao	Estado	Islâmico
não	sequestrou	sua	santidade	pelo	túnel	aberto	no	banheiro?”

O	português	abanou	a	cabeça	“Não.”
Todos	se	entreolharam.
“O	que	quer	dizer	com	isso?”
“É	tudo	ficção.	O	sequestro	não	foi	feito	pelo	buraco	por	baixo	do	vaso.”
Os	cinco	encararam-no	boquiabertos,	sem	saber	como	podia	ele	afirmar	tal	coisa.
“Mas	havia	um	túnel	aberto	embaixo	do	vaso”,	argumentou	o	cardeal	Barboni.	“Eu	próprio	senti	o

cheiro	dos	esgotos.	Ettore	também	o	sentiu.	Uma	hora	depois,	quando	nos	encontrávamos	todos	no	local,
o	fedor	ainda	lá	estava.	As	minhas	próprias	vestes	ficaram	impregnadas	daquele	cheiro.	Como	explica
isso,	meu	filho?”

“O	túnel	foi	construído	para	deixar	uma	falsa	pista”,	respondeu	Tomás.	“É	como	os	truques	dos
ilusionistas,	não	sei	se	conhecem.	Enquanto	olhamos	para	um	lado	não	vemos	o	que	se	passa	no	outro.
Foi	tudo	um	passe	de	prestidigitação.”

“E...	e	o	pó	de	tijolo	deixado	no	chão	do	banheiro?”,	lembrou	Catherine.
“Como	foi	lá	parar?”
“O	pó	de	tijolo	serviu	para	chamar	a	nossa	atenção	para	o	buraco	que	se	escondia	embaixo	do	vaso.

Os	autores	do	sequestro	queriam	que	o	túnel	fosse	descoberto.”
“Mas	com	que	objetivo	se	deram	a	esse	trabalho	todo?”	“Havia	três	objetivos.	Não	só	se	desviavam

assim	as	suspeitas	dos	verdadeiros	autores	do	sequestro	como,	uma	vez	que	os	túneis	desembocavam	na
cidade	de	Roma,	se	sugeria	que	o	papa	havia	sido	retirado	para	fora	das	muralhas	leoninas	e	por	isso	já
não	se	encontrava	no	Vaticano.	Isso	afastaria	as	buscas	da	basílica.”

O	cardeal	Barboni	ficou	em	suspenso	a	olhar	para	o	historiador.	“Disse	que	eram	três	objetivos,	mas
só	especificou	dois...”

“O	terceiro	objetivo	é	fácil	de	entender”,	observou	Tomás.	“Sigam	o	meu	raciocínio,	por	favor.	Se	o
nosso	Judas	plantou	junto	à	retrete	o	pó	de	tijolo	para	nos	fazer	descobrir	o	túnel,	o	que	queria	ele	com
esse	exercício?	Queria	que	descobríssemos	o	buraco	embaixo	do	vaso	e	depois	o	portão	trancado	na
rede	subterrânea.	E	por	quê?	Porque	sabia	que	mais	cedo	ou	mais	tarde	iríamos	concluir	que,	estando	o
portão	intacto	e	a	fechadura	impecável,	os	sequestradores	haviam	usado	a	chave.	E	quem	tinha	a	chave?
As	forças	de	segurança.	Portanto,	quem	queria	o	traidor	incriminar?”	Os	olhares	de	todos	desviaram-se
de	novo	para	o	comissário	da	Giudiziaria,	mas	foi	Catherine	quem	tirou	as	consequências	do	que	acabara
de	escutar.

“O	inspetor	Trodela!”



Tomás	fez	o	gesto	dos	ilusionistas	quando	concluem	seus	truques	com	sucesso.
“Logo,	o	inspetor	Trodela	é	inocente.”
Como	se	duvidasse	do	que	ouvira	da	boca	de	Tomás,	pois	o	truque	apanhara-o	de	surpresa,	o	polícia

italiano	levou	um	longo	momento	a	digerir	o	que	acabava	de	acontecer.
“Davvero?”,	questionou,	tão	incrédulo	que	visivelmente	temia	que	o	português	se	desdissesse	a

seguir.	“Sério?	O	professor	reconhece	que...	que	sou	inocente?”
“Com	certeza!”
Um	sorriso	imenso	rasgou-se	no	rosto	até	aí	furibundo	do	comissário	da	Giudiziaria.
“Alla	buon’ora!,	exclamou,	efusivo	e	remexendo	profusamente	as	mãos.	“Finalmente!	Evviva!

Alguém	acredita	em	mim!	Che	splendido!	É	feita	giustizia!”
Os	restantes	observavam	a	cena	com	ar	incrédulo.
“Mas...	mas	então	quem	é	o	Judas?”
O	olhar	de	Tomás	regressou	aos	restantes	quatro	suspeitos	presentes	no	quarto	do	hospital.	Eliminado

o	comissário	da	Giudiziaria,	um	deles	era	o	traidor.	Fitou	Giuseppe,	depois	Ettore,	a	seguir	Catherine	e,
por	fim,	o	cardeal	Barboni.

Fixou-se	neste	último.
“Eminência,	peço	desculpa	pela	indiscrição”,	disse.	“Quando	estava	no	seu	gabinete,	logo	a	seguir	ao

sequestro	do	papa,	tenho	ideia	de	o	ter	ouvido	pedir	ao	inspetor	Trodela	que	mandasse	alguém	a	sua	casa
buscar	uma	coisa	qualquer.”

“Uma	muda	de	vestes.”
“Isso	mesmo”,	lembrou-se	o	historiador.	“Na	altura	deu	ao	inspetor	Trodela	a	morada	de	sua	casa.

Será	que	ma	pode	recordar,	se	faz	favor?”
“Vivo	no	número	dois	da	via	Carducci.”
“Pois,	pois,	é	isso.	O	número	dois	da	via	Carducci.”	Olhou	para	os	restantes	três.
“Mais	alguém	mora	lá	perto?”
Hesitante	e	quase	a	medo,	o	secretário	particular	do	papa	levantou	a	mão.
“Vivo	na	via	Salandra,	uma	transversal	da	Carducci.”
O	secretário	de	Estado	alçou	a	sobrancelha,	estranhando	o	despropósito	destas	perguntas.
“Por	que	quer	saber?”
“Por	nada,	por	nada.”
Desta	vez	foi	o	inspetor	Trodela	a	intervir.
“Che	fastidio,	não	estou	a	perceber	patavina!”,	protestou.	“Afinal	quem	é	o	Judas?”
“Com	todo	o	respeito,	inspetor,	a	pergunta	que	se	impõe	ainda	não	é	essa.”
“Então	qual	é?”
Tomás	abeirou-se	de	Trodela	e	apontou-lhe	o	dedo.
“Por	que	razão	o	verdadeiro	sequestrador	precisava	desviar	as	atenções	para	si?”
O	comissário	da	Giudiziaria	encolheu	os	ombros.
“Também	eu	gostaria	de	saber...”
“A	resposta	é	evidente”,	acrescentou	o	português,	respondendo	à	sua	própria	pergunta.	“Porque,	sem

o	túnel	como	falsa	pista,	as	suspeitas	incidiriam	imediatamente	sobre	o	verdadeiro	autor	do	sequestro.”
“E	quem	é	ele?”
Tomás	apontou	para	Catherine.
“A	doutora	Rauch...”
O	rosto	da	francesa	contraiu-se	numa	expressão	de	horror.
“Eu?!”
“...	não	foi.”
“Perdão?”



“A	doutora	Rauch	não	foi”,	repetiu	ele.	“E	isto	porque	na	hora	do	sequestro	ela	estava	comigo	no
Palácio	das	Congregações.”	Voltou-se	para	os	restantes	suspeitos.	“O	que	significa	que	só	restam	vocês
três.”

O	cardeal	Barboni	trocou	um	olhar	com	Ettore	e	Giuseppe	antes	de	encarar	o	historiador.
“Se	tem	alguma	acusação	a	fazer,	faça-a.”
Tomás	ergueu	a	mão	para	lembrar	uma	velha	máxima	dos	investigadores	policiais.
“Procurem	a	última	pessoa	que	esteve	com	a	vítima	e	possivelmente	encontrarão	o	criminoso”,	disse.

“Ora,	e	considerando	que	o	túnel	é	uma	falsa	pista,	quem	foi	a	última	pessoa	que	esteve	na	biblioteca	na
altura	do	desaparecimento	do	papa?”

A	pergunta	ficou	a	pairar	e	acabou	por	ser	o	inspetor	Trodela	a	dar	a	resposta.
“Foi	o	mordomo!”
Ao	ver-se	acusado,	Giuseppe	revirou	os	olhos.
“Dio	mio!	O	mordomo	é	que	tem	sempre	a	culpa,	não	é?	E	assim	nos	romances	policiais	e	é	assim	na

vida.	Já	no	caso	das	cartas	secretas	de	sua	santidade	o	papa	Bento	XVI	culparam	o	mordomo.	E	agora	a
quem	é	que	culpam?	O	mordomo,	pois	claro!	E	sempre	o	mordomo	que	tem	a	culpa!”

O	inspetor	Trodela	fitou-o	com	intensidade.
“Giuseppe,	diga-me	a	verdade”,	murmurou.	“É	você	o	Judas?”
O	mordomo	respondeu	juntando	a	palma	das	mãos,	como	se	fizesse	uma	prece.
“Per	amor	del	cielo,	acham-me	capaz	de	uma	coisa	dessas?	Juro	que	não	fui	eu!	Estou	inocente!	E

verdade	que	entrei	na	biblioteca,	mas	ela	estava	vazia.”	Voltou-se	para	o	secretário	particular.	“Não	foi
assim,	Ettore?”

“Confirmo.	A	biblioteca	estava	vazia.”
Tomás	manteve-se	impassível	a	escutar	isto	tudo.	Quando	Giuseppe	por	fim	se	acalmou,	voltou	à

carga.
“Eu	não	perguntei	quem	foi	a	última	pessoa	a	estar	na	biblioteca	depois	do	desaparecimento	do

papa”,	corrigiu.	“O	que	eu	quero	saber	é	quem	estava	lá	na	altura	em	que	ele	desapareceu.	Ou,	por	outras
palavras,	quem	foi	a	última	pessoa	que	o	viu?”

Coube	ao	inspetor	Trodela	enunciar	o	óbvio.
“Bem,	não	foi	exatamente	uma	pessoa”,	lembrou.	“Foram	duas.	Sua	eminência	e	o	secretário

particular	de	sua	santidade.”
O	cardeal	Barboni	e	Ettore	entreolharam-se.
“Esclareçam-me,	per	carità”,	pediu	o	secretário	de	Estado.	“A	quem	estão	a	acusar?	A	mim	ou	a

Ettore?”
“Quando	percebi	quem	foram	as	duas	últimas	pessoas	que	estiveram	com	o	papa,	perguntei	a	mim

mesmo	se	alguma	coisa	de	anormal	teria	ocorrido	quando	elas	se	encontravam	com	a	vítima”,	adiantou
Tomás,	ignorando	o	pedido	do	secretário	de	Estado.

“Na	verdade,	sim,	tinha	sucedido	algo	pouco	habitual.	Vossa	eminência	tinha	ido	ao	banheiro	e
sentira-se	indisposto.	O	secretário	particular	do	papa	foi	chamado	e	retirou	vossa	eminência	da
biblioteca,	levando-o	a	passear	para	apanhar	ar.	Esse	pormenor,	e	se	me	permitem	a	piada,	me	cheirou
mal.	Vossa	eminência	sentira-se	indisposto?	Por	quê?”

“Sabe	muito	bem	por	quê,	meu	filho”,	disse	o	cardeal	Barboni,	desagradado	por	se	ver	na	posição	de
ter	de	se	defender.	“Cheirava	a...	a...	enfim,	a	esgoto.”

“É	verdade	que	o	fedor	de	fezes	não	é	agradável”,	concordou	Tomás.	“No	entanto,	não	provoca
desmaios	nem	mata	ninguém.”

“Os	terroristas	espalharam	um	gás	no	banheiro.”
“Isso	foi	a	teoria	proposta	na	hora	para	sustentar	a	hipótese	de	os	sequestradores	terem	entrado	pelo

buraco	embaixo	do	vaso,	mas	a	verdade	é	que	horas	depois	só	havia	no	banheiro	um	cheiro,	o	de	esgoto.



E	esse	cheiro,	como	já	notei,	apesar	de	ser	desagradável	não	provoca	o	desfalecimento	de	ninguém.	Foi
quando	fiz	esse	raciocínio	que	formulei	a	hipótese	seguinte.	E	se	a	pessoa	que	se	sentiu	mal	não	tivesse
sido	vossa	eminência,	mas	o	papa?	E	se	a	má	disposição	do	papa	tivesse	sido	induzida	não	pelo	fedor	no
banheiro,	mas	por	uma	solução	química,	uma	coisa	como...	como	clorofórmio?”

O	secretário	de	Estado	fitou-o	com	indignação.
“Está	insinuando	alguma	coisa?”
“Não,	vossa	eminência”,	apressou-se	o	português	a	esclarecer.	“Não	estou	insinuando	nada.”
“Ah,	bom.”
Tomás	manteve	o	olhar	cravado	nele,	muito	atento	à	reação	do	cardeal	Barboni	às	graves	palavras

que	ia	proferir.	Ficaria	impassível	ou	cairia	de	imediato?
“Eu	o	estou	acusando.”



Cl

Fez-se	um	silêncio	de	estupefação	na	Capela	Sistina.	O	cardeal	Barboni	ficou	imóvel.
Parecia	em	estado	de	choque.	Todos	os	presentes	olharam	para	Tomás	com	incredulidade,	como	se	se

questionassem	sobre	a	sua	sanidade.	Só	um	louco	podia	lançar	tal	acusação	contra	o	número	dois	da
Santa	Sé.

Como	sempre,	o	primeiro	a	reagir	foi	o	comissário	da	Giudiziaria.
“Vossa	eminência”,	disse	ao	acusado.	“Isto	é	um...	um	ultraje!	Não	podemos	aceitar	uma	infâmia

destas!	É	uma	ignomínia!	Dê-me	a	ordem	e	eu	mandarei	os	guardas	suíços	porem	imediatamente	o
professor	Noronha	na	rua!”

O	secretário	de	Estado	parecia	atordoado	e	incapaz	de	reagir.
“Eu...	eu...”,	balbuciou.	“Eu...”
O	sacerdote	se	calou,	para	desespero	do	inspetor	Trodela.
“Desculpe,	mas	não	acredito	nisso!”,	declarou	o	policial,	virando-se	para	os	demais	membros	do

grupo.	“Sua	eminência	é	a	pessoa	na	Santa	Sé	em	quem	sua	santidade	deposita	maior	confiança.	Não	foi
por	acaso	que	o	nomeou	secretário	de	Estado.	Conhecem-se	há	muitos	anos	e	foi	sua	eminência	que
convenceu	sua	santidade	a	fazer	a	limpeza	da	corrupção	na	Santa	Sé.	Ninguém	detesta	mais	a	corrupção
na	cúria	que	sua	eminência!”	“Estou	de	acordo”,	esclareceu	Tomás.	“Sua	eminência	nutre	uma	genuína
repulsa	pelas	atividades	de	homens	da	Igreja	como	monsenhores	Marcinkus,	De	Bonis	e	outros,	que
transformaram	o	banco	do	Vaticano	numa	gigantesca	máquina	de	lavar	dinheiro	sujo.	Isso	é	absolutamente
inquestionável.”

O	policial	manteve	o	olhar	fixo	em	Tomás,	sem	perceber	o	seu	raciocínio.
“Então,	se	está	de	acordo,	qual	é	exatamente	a	acusação?”
O	historiador	apontou	ao	mesmo	tempo	para	o	cardeal	Barboni	e	para	Ettore.
“O	fato	de	sua	eminência	ser	um	acérrimo	opositor	da	corrupção	na	Santa	Sé	não	impede	que	ele,	em

conluio	com	o	secretário	particular	do	papa,	tenha	estado	por	trás	do	sequestro	do	papa,	entregando-o
aos	cuidados	do	comando	do	grupo	afiliado	ao	Estado	Islâmico	que	se	instalou	nas	catacumbas	embaixo
da	basílica.”

“Mas...	mas...”
“O	homem	que	Ettore	retirou	da	biblioteca	para	pegar	ar	não	era	sua	eminência,	mas	o	próprio	papa.

Foi	assim	que	sua	santidade	foi	sequestrado.	Quando	o	papa	estava	na	biblioteca	particular,	sua
eminência	e	Ettore,	que	na	altura	estavam	com	o	papa,	deram-lhe	clorofórmio	para	cheirar.	Foi	então	que
o	cúmplice	de	sua	eminência,	o	secretário	particular,	vestiu	os	trajes	de	cardeal	no	papa	e	o	retirou	da
biblioteca,	fingindo	que	levava	sua	eminência.	Ettore	disse	ao	mordomo	Giuseppe	que	o	papa	não	queria
ser	incomodado	e,	simulando	que	cuidava	de	sua	eminência,	tirou-o	do	Palácio	Apostólico	e	levou-o
para	as	catacumbas	da	basílica,	seladas	no	fim	da	manhã	por	sua	eminência	com	o	pretexto	de	que	era
preciso	proteger	as	velhas	estruturas	do	edifício,	mas	na	verdade	para	permitir	que	os	extremistas
islâmicos	se	instalassem	ali	para	conduzir	a	sua	operação	sem	serem	incomodados.”

O	inspetor	Trodela	mostrava-se	incrédulo.
“Está	dizendo	que	foi	Ettore	que	levou	sua	santidade	para	as	catacumbas,	disfarçado	de	cardeal,	e	o

entregou	aos	terroristas?”,	questionou.	“E	então,	sua	eminência?	Segundo	essa	teoria	rocambolesca,	como



saiu	sua	eminência	da	biblioteca?”
“Pelo	túnel	embaixo	do	vaso,	claro.	Não	se	lembra	que,	quando	nós	dois	descemos	pelo	túnel,

ficamos	a	cheirando	a	esgoto?	Pois	o	mesmo	se	passou	com	sua	eminência	depois	do	desaparecimento	do
papa,	se	bem	se	recorda.	Sua	eminência	cheirava	a	esgoto	e	até	teve	que	pedir	que	enviasse	alguém	à
casa	dele	buscar	uma	muda	de	roupa.	Isso	é	a	prova	de	que	sua	eminência	desceu	pelo	mesmo	túnel,	só
que	antes	de	nós!	Como	lhe	aconteceu	e	a	mim,	também	o	fedor	ficou	impregnado	nas	roupas	de	sua
eminência!”

Tratava-se	de	um	pormenor	no	qual	o	comissário	da	Giudiziaria	não	havia	pensado	e	que,	vendo	bem,
não	só	fazia	todo	sentido	como	era	de	certo	modo	decisivo.	Mesmo	assim	o	inspetor	Trodela	não	se	deu
por	vencido	na	defesa	do	cardeal.

“E	o	portão	que	bloqueia	a	passagem	subterrânea?”,	questionou.	“Como	sua	eminência	passou	pelo
portão?”

“Usando	a	chave,	claro”,	respondeu	Tomás	como	quem	expunha	uma	evidência.	“Convém
recordarmos	que	não	eram	apenas	as	forças	de	segurança	que	tinham	as	chaves	da	porta	do	Palácio	das
Congregações	para	a	Praça	Pio	XII	e	do	portão	que	se	encontra	na	rede	subterrânea.	Também	o
Governatorato	do	Vaticano	tem	essas	chaves,	como	é	evidente.	Sendo	secretário	de	Estado,	sua
eminência	tinha	acesso	a	elas	e	foi	assim	que	saiu	do	Palácio	Apostólico	sem	que	ninguém	o	visse,	para
regressar	depois	como	se	voltasse	do	passeio	‘para	tomar	ar’.”

O	inspetor	Trodela	virou-se	para	o	cardeal	Barboni.
“Vossa	eminência”,	interpelou-o.	“Diga-me	por	favor	que	isto	não	é	verdade.”
O	secretário	de	Estado	deu	enfim	sinais	de	se	libertar	do	torpor	e	um	lampejo	de	pânico	faiscou-lhe

no	olhar,	traindo-o.	Ainda	pareceu	que	ia	resistir,	negar	tudo	e	protestar	sua	inocência,	mas	não	passou	de
uma	impressão,	pois	acabou	por	baixar	a	cabeça	em	rendição	e	cair	de	joelhos.

“Perdão...	perdão...”
As	lágrimas	corriam	abundantes	pelo	rosto	enrugado	do	cardeal	e	o	pesar	transformou-se	em	soluços

e	depois	em	pranto	descontrolado.	O	secretário	de	Estado	parecia	inconsolável	e	tapava	a	cara	enquanto
chorava	sem	cessar.	Ettore	aproximou-se	dele	e,	assumindo	também	a	culpa,	abraçou-o	para	o
reconfortar.

Os	elementos	do	grupo	olhavam	para	o	número	dois	da	hierarquia	da	Santa	Sé	com	expressões	de
absoluta	incredulidade,	embora	tenha	sido	o	inspetor	Trodela	o	único	que	conseguiu	expressar	em
palavras	o	sentimento	de	perplexidade	que	se	apoderou	de	todos	no	momento	em	que	perceberam	que
Tomás	acertara	em	cheio.

“Ma	che	cazzo!”
Ao	fim	de	um	minuto	chorando	em	abandono,	o	cardeal	Barboni	fez	um	esforço	para	se	dominar.

Retirou	as	mãos	do	rosto	molhado	de	lágrimas	e	muco	e	balbuciou	uma	resposta.
“Tinham	dito	que	iam	apenas	pregar	um	susto	em	sua	santidade.	Uma	coisa	inofensiva,	que	nada

aconteceria	de	mal,	que	não	me	preocupasse.	E	eu...	e	eu...”	Bateu	com	o	punho	na	cabeça,	punindo-se	a
si	próprio.	“Tolo!	Tolo!	Tolo!	Que	tolo	fui	em	acreditar!”

“Quem	lhe	disse	uma	coisa	dessas?”
O	secretário	de	Estado	encolheu	os	ombros.
“Um	escroque,	um	mafioso	com	conta	no	IOR...	o	que	interessa?	Disse-me	que	fizesse	o	que	me	era

pedido	e	tudo	correria	bem,	que	não	me	preocupasse,	que	as	pessoas	que	ele	representava	eram	católicas
como	eu	e	nunca	deixariam	que	se	fizesse	verdadeiramente	mal	a	sua	santidade.”	Abanou	a	cabeça,
recriminando-se.	“Estúpido,	estúpido,	estúpido!”	Fungou.	“Quando...	quando	soube	dos	atentados	na
Disneyland	e	em	Medjugorje,	e	sobretudo	quando	vi	aquele	vídeo	horrível	dos	terroristas	mostrando	o
santo	padre	de	joelhos,	percebi	que	tinha	cometido	um	grave	erro.	Ah,	Dio	mio!”	As	lágrimas	corriam-
lhe	pelas	faces,	grossas	e	profusas.	“Oh,	o	Senhor	sabe	como	me	arrependi!	Quis	morrer!	Pensei	em



confessar	tudo.	Depois	tentei	me	atirar	pela	janela.	Mas...	ai	de	mim!,	não	tive	coragem.	Não	tive
coragem	de	fazer	nem	uma	coisa	nem	outra.	Povero	me!	Não	passo	de	um	disgraziato!	De	um	covarde!”

“Mas	por	que,	vossa	eminência?”,	quis	saber	o	comissário	da	Giudiziaria,	ainda	atarantado.	“Por
quê?”

O	secretário	de	Estado	levou	alguns	segundos	a	encontrar	energia	para	responder.
“Porque...	porque...”
Calou-se	e	baixou	de	novo	a	cabeça,	soluçando	baixinho.	Era	evidente	que,	por	embaraço,	medo	ou

qualquer	outra	razão,	não	seria	capaz	de	explicar	o	que	o	levara	a	fazer	o	que	fizera.
Tomás	afinou	a	garganta.
“Dá	licença,	inspetor?”
O	policial	italiano	virou-se	para	ele.
“Sim,	claro.”
“Receio	que	sua	eminência	esteja	envergonhado	demais	para	ser	capaz	de	confessar	os	verdadeiros

motivos	que	o	levaram	à	traição.	Contudo,	esses	motivos	são	muito	claros.”
“Claros?”,	admirou-se	o	inspetor	Trodela.	“Pois	a	mim	nada	me	parece	claro	nesta	história.	Mas	se	é

claro	para	o	senhor,	professor	Noronha,	faça	o	favor	de	partilhar	conosco	o	que	descobriu.”
“A	chave	é	o	endereço	de	sua	eminência”,	observou.	“O	inspetor	notou	onde	sua	eminência	disse	que

vivia?”
“Na	via	Carducci.	E	então?”
“Essa	rua	não	lhe	diz	nada?”
“Não.	Deveria	dizer?”
O	historiador	alçou	uma	sobrancelha.
“Já	ouviu	falar	no	Europe	Multi	Club?”
O	comissário	da	Giudiziaria	reagiu	de	imediato	e	fixou	o	olhar	surpreso	no	cardeal	Barboni	como	se

buscasse	confirmação.	Por	fim,	entendera	tudo.
“Notei	que	o	nome	lhe	é	familiar,	inspetor”,	constatou	Catherine,	intrometendo-se	na	conversa.	“Pode

elucidar-nos?”
Trodela	trocou	um	olhar	com	Tomás,	como	se	procurasse	o	seu	assentimento	antes	de	responder.	O

português	anuiu	com	um	gesto	sutil	da	cabeça	e	o	policial	italiano	encarou	a	chefe	da	COSEA.
“O	Europe	Multi	Club	é	a	maior	sauna	gay	de	Itália	e	situa-se	na	via	Carducci”,	revelou.	“E

conhecido	como	o	ponto	de	encontro	de	muitos	sacerdotes	homossexuais,	incluindo	cardeais,	e	é	de
domínio	público	que	muitos	homens	da	Igreja	com	essa	orientação	sexual	escolhem	apartamentos	nessa
área	para	morar.”

Catherine	arregalou	os	olhos,	atônita,	e	olhou	para	o	cardeal	Barboni	com	uma	expressão
interrogativa.

“É	verdade,	vossa	eminência?”
O	secretário	de	Estado	manteve	a	cabeça	baixa	e	nada	disse,	o	que	em	si	mesmo	era	uma	resposta.

Também	Ettore,	que	vivia	na	região	e	era	cúmplice	do	cardeal,	adotou	a	mesma	postura.
Tomás	voltou	a	intervir.
“Se	me	permitem,	deixem-me	sublinhar	que	nos	tempos	que	correm	ser	homossexual	não	deveria	ser

nenhum	problema”,	esclareceu.	“Nas	sociedades	modernas	ninguém	pode	ser	discriminado	em	virtude	da
raça,	da	nacionalidade,	da	religião,	do	gênero	ou	da	orientação	sexual	e	esse	princípio	é	inegociável.”
Ergueu	a	mão,	como	quem	fazia	uma	salvaguarda.	“Ser	gay	não	seria	problema	se	não	estivéssemos
falando	de	pessoas	da	Igreja	Católica.	Acontece	que	a	Santa	Sé	descreve	a	homossexualidade	como
antinatural.	Isso	faz	com	que	os	sacerdotes	gay	façam	o	possível	e	o	impossível	para	esconder	sua
orientação	sexual,	com	receio	de	serem	denunciados	e	punidos	pela	hierarquia.	Como	é	evidente,	uma
coisa	dessas	torna-os	particularmente	vulneráveis	à	chantagem.”



“Chantagem?”
“Sim,	chantagem.	Façam	um	esforço	de	imaginação	comigo,	por	favor.	Imaginem	que	a	máfia,

acossada	pelo	ataque	que	o	papa	lançou	contra	os	seus	interesses	e	contra	os	interesses	dos	seus	amigos
políticos	no	banco	do	Vaticano,	planeava	eliminá-lo	de	uma	forma	que	afastasse	as	suspeitas	de	si.	Que
melhor	maneira	haveria	que	responsabilizar	os	terroristas?	Os	mafiosos	contactaram	uma	sucursal	do
Estado	Islâmico	e	fizeram	um	negócio:	vocês	querem	matar	o	papa,	nós	ajudamos	a	alcançar	esse
objetivo	desde	que	permaneçamos	na	sombra.	Os	zelotes	afiliados	ao	Estado	Islâmico	procuravam	a
publicidade,	a	máfia	procurava	a	discrição.	A	aliança	perfeita.	Para	que	a	operação	fosse	executada,	no
entanto,	era	preciso	arranjar	um	traidor	entre	os	mais	fiéis	do	papa,	alguém	de	tal	modo	bem	colocado
que	estivesse	em	condições	de	entregar	o	chefe	da	Igreja	de	bandeja	aos	terroristas.	O	problema	é	que	os
mais	fiéis	do	papa	eram	justamente	isso...	fiéis.	Como	quebrá-los?	Não	é	difícil	imaginar	o	que
aconteceu.	Os	mafiosos	puseram-se	a	investigar	as	pessoas	mais	próximas	do	papa,	à	procura	de
vulnerabilidades	que	pudessem	explorar	a	seu	favor,	e	acabaram	por	descobrir	que	o	secretário	de
Estado,	número	dois	da	hierarquia	do	Vaticano,	era	homossexual.	Mais,	descobriram	que	o	próprio
secretário	particular	do	papa	também	era	homossexual.	O	que	acham	que	a	máfia	fez	quando	se
apercebeu	disso?”

O	inspetor	Trodela	olhou	para	o	cardeal	Barboni	e	para	o	seu	secretário	particular.
“Foi	assim,	vossa	eminência?	Foi	assim,	Ettore?”
Nenhum	dos	dois	respondeu,	mas	também	nada	negaram.
“Se	me	permite,	inspetor,	foi	mais	do	que	isso”,	acrescentou	Tomás.	“Decerto	a	máfia	não	se	limitou

a	ameaçar	sua	eminência	e	o	secretário	particular	do	papa	de	revelar	que	ambos	eram	homossexuais.	Sua
eminência	e	o	seu	secretário	particular	não	trairiam	o	chefe	da	Igreja	por	tão	pouco.	Para	transformar	sua
eminência	e	o	secretário	particular	em	traidores,	a	máfia	precisava	de	um	trunfo	bem	mais	forte.
Precisava	de	os	comprometer	grave	e	irremediavelmente.	Estou	a	falar	de	matéria	altamente
comprometedora,	como	fotografias	explícitas	ou	um	vídeo	muito	embaraçoso.	Estou	falando	da	ameaça
de	espetar	tudo	no	Facebook	e	no	Twitter	e	no	YouTube	e	no	Instagram	e	sei	lá	mais	onde.	Estou	falando
da	mãe	de	todas	as	humilhações.	Foi	decerto	à	custa	de	uma	emboscada	desse	gênero	que	a	máfia	ficou
com	sua	eminência	e	o	secretário	particular	do	papa	na	mão.	Foi	assim	que	os	transformou	em	Judas.”

Os	dois	homens	permaneciam	em	silêncio.	Limitaram-se	a	continuar	de	cabeça	baixa,	submissos,
esmagados	pela	enormidade	a	que	haviam	sido	obrigados.

“Por	favor,	vossa	eminência	reverendíssima”,	suplicou	o	inspetor	Trodela.	“Diga-me	que	é	mentira,
mostre	que	tudo	isto	são	calúnias,	erga	a	voz	contra	estas	boatos!	Ajude-me	a	ajudá-lo.”

Em	resposta,	o	cardeal	Barboni	fez	o	sinal	da	cruz	e	quebrou	o	seu	mutismo	com	um	sussurro	tímido.
“Desejo	falar	com	o	meu	confessor	e	confessar	os	meus	pecados	contra	sua	santidade,	a	Igreja	e	a

humanidade.”
O	secretário	de	Estado	era	um	homem	alquebrado	pela	derrota,	incapaz	de	se	defender	e	pronto	a

admitir	tudo.	Embora	calado,	Ettore	parecia	na	mesma	disposição.
Rendendo-se	à	evidência,	o	inspetor	Trodela	respirou	fundo	e	encaminhou-se	para	a	porta	da	Capela

Sistina.	Abriu-a	e	deu	com	um	guarda	suíço	do	outro	lado	que	se	pôs	imediatamente	em	sentido.
“Leve	sua	eminência	e	o	secretário	particular	de	sua	santidade	para	o	cárcere	do	Corpo	de

Gendarmeria,	por	favor.”
O	guarda	suíço	pestanejou.
“Perdão?”
“Sua	eminência	reconheceu	que	está	por	trás	do	sequestro	do	santo	padre!”,	esclareceu.	“Leve-os.

Irei	junto	para	interrogá-los	e	obter	confissões	assinadas.”
O	homem	com	a	farda	colorida	abanou	a	cabeça,	confuso	com	o	que	ouvia.
“Mas...	mas...”



“Leve-os!”
Com	passo	incerto,	sem	entender	verdadeiramente	o	que	se	passava	mas	obedecendo	à	voz	de

comando	do	inspetor	Trodela,	o	guarda	suíço	entrou	na	Capela	Sistina	e	dirigiu-se	aos	dois	homens	na
dúvida	sobre	como	proceder;	no	fim	de	contas	o	seu	verdadeiro	chefe	não	era	o	comissário	da
Giudiziaria,	mas	o	próprio	secretário	de	Estado,	que	se	encontrava	sob	suspeita.

“Vossa	eminência?”
Sem	pronunciarem	uma	palavra,	e	sempre	de	cabeça	baixa,	o	cardeal	Barboni	e	Ettore	dirigiram-se

ao	guarda	suíço,	submetendo-se	implicitamente	a	seu	comando.	Ainda	abalado,	o	guarda	indicou-lhes	que
passassem	à	frente	e	acompanhou-os	para	a	porta	da	Capela	Sistina.

Antes	que	os	três	homens	saíssem,	contudo,	Tomás	lançou	ao	guarda	suíço	a	pergunta	que	nesse
momento	mais	o	atormentava.

“Há	novidades	do	papa?”
O	guarda	suíço	deteve-se	no	momento	em	que	cruzava	a	porta	e	virou-se	para	trás,	partilhando	com	o

grupo	a	última	notícia	que	chegara	do	hospital.
“Sua	santidade	se	salvou,	graças	a	Deus.”



Epílogo

O	quarto	do	Hospital	Universitário	Agostino	Gemelli	tinha	uma	bela	vista	para	um	pátio	ajardinado,
mas	a	atenção	de	Tomás	estava	nessa	altura	exclusivamente	centrada	em	Maria	Flor.	A	namorada	passara
duas	noites	sentada	ao	lado	da	cama	enquanto	ele	dormia	sob	o	efeito	dos	sedativos	administrados	pelos
médicos.	Quando	finalmente	despertara	olhava-o	com	uma	expressão	que	pingava	arrependimento.

“Sei	que	tenho	um	feitio	terrível,	meu	pipoca	querido”,	disse	ela	numa	voz	doce.
“Passei	aquele	dia	danada	contigo,	nem	calculas.	Até	desliguei	o	celular	para	não	ter	de	atender

chamadas	tuas.	Mas	quando	ouvi	as	notícias	do	sequestro	do	papa	fiquei	assustada	e	fui	para	o	hotel
esperar	por	ti.	Estava	determinada	a	não	dar	parte	de	fraca	e	por	isso	decidi	não	te	ligar,	apesar	de	ter
visto	que	já	tinhas	tentado	contactar-me	duas	vezes,	mas	como	nunca	mais	aparecias	comecei	a	ficar
ralada.	Acabei	mesmo	por	te	telefonar	e	vi	que	tinhas	o	celular	desligado.	Pensei	que	estavas	zangado
comigo	e...”

“Por	que	havia	eu	de	estar	zangado	contigo?”
“Por	eu	ter	me	zangado	contigo,	ora	essa.	Sabes	que	sou	a	chata	das	chatas,	não	sabes?”
Riram	os	dois.
“Tolinha...”
“Bem,	o	que	interessa	é	que	fiz	mais	duas	chamadas	e	como	continuavas	com	o	telefone	desligado

resolvi	não	voltar	a	fraquejar.	Já	te	tinha	devolvido	as	chamadas	e	se	quisesses	tinhas	de	me	ligar	tu	de
volta.	De	maneira	que	fiquei	assim,	embora	me	sentisse	cada	vez	mais	admirada,	e	sobretudo
preocupada,	por	não	dizeres	nada.	Como	se	passavam	estas	coisas	todas	por	causa	do	papa,	ainda	pensei
em	vir	até	à	Praça	de	São	Pedro	participar	na	vigília,	mas	tinha	medo	que	nos	desencontrássemos	e
deixei-me	ficar	no	hotel.

Além	do	mais,	com	os	atentados	que	ocorriam	por	toda	parte,	pareceu-me	mais	seguro	evitar	a	rua.
Até	que,	à	meia-noite,	estava	eu	sentadinha	na	cama	vendo	pela	televisão	as	coisas	pavorosas	que
aconteciam,	e	já	chorando	pelo	santo	padre,	quem	é	que	me	aparece	na	tela	no	meio	daqueles	terroristas
horrorosos?	Tu!”

“Ficaste	surpresa?”
“Surpresa!?”,	exclamou	no	tom	de	quem	questionava	a	escolha	da	palavra.	“Ia	tendo	uma	síncope!”
Nova	gargalhada	de	Tomás.
“Imagino.”
“Não	imaginas	não!	Foi	horrível.	Ho-rrí-vel!	Pensei	que	aqueles	canalhas	tinham	te	matado!	Pus-me

aos	gritos	e	saí	para	o	corredor	para	pedir	que	te	ajudassem.	Deparei-me	no	hotel	com	várias	pessoas
que	também	choravam	por	causa	do	papa	e	nos	juntamos	todos	no	pranto.	Olha...	nem	sei	como	te
descrever	a	cena,	isto	contado	não	se	acredita.	Parecia	um	filme.”

“E	depois?	O	que	fizeste?”
“Vim	para	a	rua	e	fui	correndo	para	o	Vaticano,	parecia	uma	tontinha,	corria	e	chorava,	e	só	não	fiz

pior	figura	porque	também	havia	pelas	calçadas	muita	gente	em	lágrimas,	estava	tudo	em	estado	de
choque	com	o	que	se	passava	e...”

Uma	outra	voz	feminina	irrompeu	nesse	momento	com	jovialidade	no	quarto.
“Coucou,	mon	chou!”,	saudou	Catherine.	“Como	está	o	nosso	doentinho	esta	manhã?”



As	duas	mulheres	estacaram	uma	diante	da	outra,	como	se	se	interrogassem	sobre	a	identidade	da	que
estava	à	sua	frente	e	sobretudo	questionassem	o	direito	que	a	outra	tinha	de	se	encontrar	naquele	lugar.
Deitado	na	cama,	Tomás	teve	vontade	de	se	esconder	embaixo	do	lençol.

Mas	não	podia.
“Maria	Flor,	esta	é	Catherine	Rauch,	auditora	do	Vaticano”,	apresentou-as	numa	voz	quase	assustada.

“Catherine,	esta	é	a	Maria	Flor,	a	minha...	uh...	namorada.”
As	duas	trocaram	um	olhar	glacial.
“Bonjour.”
“Como	está?”
Recompondo-se	do	choque	que	sofrera	ao	saber	que	Tomás	tinha	uma	namorada,	a	francesa	encarou-o

com	o	semblante	mais	neutro	de	que	foi	capaz	naquelas	circunstâncias.
“Sua	santidade	deseja	lhe	falar.”
Ele	encolheu	os	ombros.
“Só	posso	sair	daqui	quando	o	médico	me	der	alta,	como	sabe.”
“Talvez	o	ignore,	mas	sua	santidade	também	está	internado	neste	hospital”,	informou-o.	“Não	se

esqueça	de	que	o	Policlínico	Universitário	Agostino	Gemelli	pertence	à	Università	Cattolica	del	Sacro
Cuore	e	que	sua	santidade	dispõe	aqui	de	vários	quartos	reservados	em	permanência.”	Fez	um	gesto
largo	a	indicar	o	local	onde	se	encontravam.	“De	resto,	este	quarto	é	um	dos	que	estão	entregues	à	Santa
Sé.”

“Ah,	bom”,	admirou-se	Tomás.	“Quer	dizer	que	quem	está	pagando	minha	internação	é	o	Vaticano?”
“Sim.”	Fez	um	sinal	para	a	porta	que	dava	para	o	corredor.	“Sente-se	em	condições	de	ir	a	pé	até	ao

quarto	de	sua	santidade	ou	prefere	que	vá	buscar	uma	cadeira	de	rodas?”
Tomás	saiu	da	cama,	mostrando-se	perfeitamente	capaz	de	caminhar,	e	foi	ao	armário	buscar	um

roupão	com	as	insígnias	do	Hospital	Agostino	Gemelli	no	peito.	A	única	dificuldade	que	enfrentou	para
se	vestir	surgiu	quando	teve	que	meter	o	braço	direito	na	manga;	as	ataduras	dificultavam-lhe	os
movimentos	e	a	ferida	ainda	o	incomodava.

Quando	se	aprontou,	virou-se	para	a	francesa.
“E	aceitável	que	me	apresente	diante	do	papa	deste	jeito?”
“Como	o	santo	padre,	Tomás	é	um	paciente	deste	hospital	e	sua	santidade	sabe,	pelo	que	não	vejo

qualquer	problema.”	Virou-se	e	encaminhou-se	para	a	porta.	“Allons-y.”
Maria	Flor	interveio.
“Também	posso	ir?”
O	namorado	respondeu	com	um	sorriso.
“Claro.”
Viraram	à	direita	logo	que	saíram	para	o	corredor.	No	hospital	o	ambiente	era	tranquilo,	apesar	do

intenso	movimento	de	médicos	e	enfermeiros,	e	no	ar	pairava	um	certo	odor	asséptico.	Caminhavam	com
Catherine	à	frente,	mas	avançavam	devagar	uma	vez	que	Tomás	ainda	se	sentia	dorido.	Maria	Flor	ia
nervosa,	pois,	se	a	possibilidade	de	conhecer	pessoalmente	o	papa	intimidava	qualquer	um,	para	os
católicos,	como	era	o	seu	caso,	esse	efeito	revelava-se	ainda	mais	profundo.

No	meio	disso	tudo	havia	também	a	presença	da	francesa.	O	aparecimento	daquela	loira	que	Maria
Flor	nunca	vira	e	que	parecia	conhecer	tão	bem	o	namorado	deixara-a	desagradada	e	desconfiada.
Encostou-se	a	Tomás	e	soprou-lhe	uma	pergunta	ao	ouvido.

“Quem	é	esta	pilantra?”
“Catherine?	É...	é	uma	pessoa	com	quem	trabalhei	na	investigação	para	tentar	localizar	o	papa.”
“Já	viste	o	decote	dela?	Até	parece	que	a	fulaninha	quer	pôs	os	peitos	para	fora	para	que	vejas	bem

e...”
“Para	com	isso,	Florzinha!”



“Estas	francesas	são	frescas...	Vestem	umas	toilettes,	metem	uns	parfuns,	põem-se	todas	chic	e
bancam	as	coquettes.	Os	homens	caem	que	nem	uns	patinhos,	os	grandes	parvos.”	Alçou	o	sobrolho.
“Aliás,	ainda	me	haverás	de	explicar	que	confianças	são	essas	entre	vocês	para	que	ela	se	tenha
permitido	entrar	no	teu	quarto	como	se	fosse	da	casa	a	chamar-te	mon	chou.	Do	que	me	lembro	dos
tempos	em	que	andei	na	Alliance	Française,	as	francesinhas	não	chamam	mon	chou	ao	primeiro	que	lhes
aparece...	É	preciso	uma	certa	intimidade.”

“Para,	já	disse.”
Embora	não	falasse	português,	Catherine	ia	percebendo	o	sentido	do	que	era	dito	e,	irritada	com	as

observações,	parou	e	voltou-se	para	trás,	forçando	um	sorriso	antes	de	lançar	uma	farpa	à	rival.
“Sabia	que	a	minha	femme	du	ménage	é	portuguesa?	Tem	muito	jeito	para	as	lides	domésticas...”
“Ménage?”,	devolveu	a	portuguesa,	fingindo	não	ter	percebido	a	insinuação.	“Ménage	à	trois	não	é

comigo,	ô	pitonisa!”
Tomás	já	não	sabia	o	que	fazer.
“Parem	com	isso,	por	favor!”
Decidida	a	não	dar	confiança	à	rival,	Catherine	voltou-se	e	recomeçou	a	caminhar.
“Olha	como	ela	abana	o	rabo,	a	grande	vaca”,	sussurrou	Maria	Flor.	“Já	viste?	Onde	é	que	o	santo

padre	foi	buscar	esta	flausina?	Ao	Moulin	Rouge	ou	ao	Crazy	Horse?	Pff!”
Viraram	na	esquina	do	corredor	e	depararam-se	com	dois	carabinieri	e	vários	sacerdotes	plantados

diante	da	porta	de	um	quarto.	Pelo	aparato	era	decerto	o	local	onde	se	encontrava	internado	o	chefe	da
Igreja,	e	Maria	Flor	teve	que	interromper	as	suas	observações	depreciativas	sobre	a	francesa	e	remeter-
se	ao	silêncio.	Tomás	quase	soprou	de	alívio.

Salvo	pelo	papa!
O	chefe	da	Igreja	estava	deitado	na	cama	com	tubos	de	soro	ligados	ao	braço	direito.
Tinha	o	tronco	engessado	e	o	pescoço	e	a	cabeça	cobertos	por	ataduras.	Só	mexia	os	olhos;	dir-se-ia

uma	múmia.	Não	se	conseguia	mexer,	pois	o	gesso	e	as	ataduras	prendiam-no	numa	única	posição.	Apesar
disso,	animou-se	quando	Tomás	deslizou	para	o	seu	ângulo	de	visão.

“Bons	olhos	o	vejam,	professor!”,	saudou-o.	“Parece	que	lhe	devo	a	vida.	Eu	e	muito	boa	gente.”
O	português	quis	beijar-lhe	o	anel,	mas	o	aparato	em	tomo	da	cama	era	tal	que	depressa	desistiu.	Em

vez	disso	fez	uma	vênia.
“Ora	ora,	vossa	santidade,	o	que	é	isso?	O	mérito	foi	todo	seu,	pela	inteligência	com	que	soube

encriptar	as	informações	sobre	o	seu	paradeiro	na	mensagem	que	gravou	naquele	vídeo.	Quanto	a	mim,
digamos	que	não	passei	de	um	instrumento	de	Deus.”

O	sumo	pontífice	sorriu.
“Mais	do	que	imagina,	professor.”
Tomás	estudou	o	chefe	da	Igreja;	estava	pálido	e	tinha	a	voz	fraca,	mas	parecia	aliviado	e	bem-

disposto.	Considerando	tudo	o	que	passara,	e	ainda	as	cirurgias	de	emergência	a	que	se	submetera	dois
dias	antes,	nada	no	seu	aspecto	e	condição	poderia	ser	considerado	surpreendente.

“Como	está	vossa	santidade?”
O	papa	esboçou	um	esgar	sofrido.
“Já	conheci	melhores	dias”,	admitiu.	“Tenho	a	garganta	parcialmente	rasgada	e	duas	balas	furaram

meu	tórax	e	outra	raspou	o	ombro.	Mas	não	me	queixo.	Foi	mais	o	aparato	do	que	o	dano,	graças	a	Deus.
As	intervenções	cirúrgicas	a	que	fui	submetido	acabaram	por	não	ser	tão	delicadas	como	se	receava.	O
doutor	Cuffaro	diz	que	tive	muita	sorte,	pois	a	divina	providência	ditou	que	não	fosse	atingido	no	coração
nem	na	coluna	vertebral	e	que	a	ferida	no	pescoço	não	fosse	profunda.”

“Pois,	o	jihadista	estava	começando	a	rasgar-lhe	a	garganta	quando	o	atingi	com...	com...	enfim,	com
a	picareta.”

O	rosto	do	chefe	da	Igreja	ensombrou-se.



“Não	posso	aprovar	o	uso	da	violência	para	responder	à	violência”,	disse.	“Mas	as	circunstâncias
eram	as	que	eram,	não	é	verdade?	Digamos	que	a	sua	resposta	acabou	por	constituir	o	mal	menor.”

“Os	criminosos	têm	de	ser	punidos,	vossa	santidade.”
“Talvez,	mas	os	dois	homens	que	me	sequestraram	estão	mortos,	como	sabe.	A	verdadeira	punição

será	Deus	que	a	ministrará	no	dia	do	juízo	final.”
Tomás	estreitou	as	pálpebras.
“Vossa	santidade	não	ignora	decerto	que	eles	não	agiram	por	sua	própria	iniciativa”,	lembrou.

“Alguém	os	enviou...”
O	sumo	pontífice	assentiu.
“Pois,	um	grupo	associado	ao	Estado	Islâmico”,	disse.	“Os	presidentes	dos	Estados	Unidos	e	da

França	e	a	primeira-ministra	britânica	telefonaram	hoje	manifestando	sua	solidariedade	e	comunicando
que	vão	lançar	novos	bombardeios	retaliatórios	contra	as	bases	dessa	gente.	Implorei	que	não	o	fizessem,
fazendo-lhes	ver	que	a	violência	apenas	gera	violência	e	que	temos	que	amar	nosso	inimigo	e	dar	a	outra
face,	como	Jesus	nos	ensinou.”

“Eles	aceitaram	o	pedido	de	vossa	santidade?”
“Infelizmente,	não.	Dizem	que	lamentam	mas	têm	de	agir	porque	não	está	em	causa	apenas	o	que	os

terroristas	me	fizeram.	Há	os	atentados	na	Disneyland	e	em	vários	países,	incluindo	no	santuário	de
Medjugorje,	na	Bósnia.	Conseguiu-se	já	travar	o	conflito	entre	croatas	e	bósnios	e	assim	convencer	os
turcos	a	retirarem	da	fronteira	com	a	Grécia,	graças	a	Deus,	mas	foi	por	pouco.	O	presidente	americano
disse-me	que	as	diversas	sucursais	do	Estado	Islâmico	e	os	restantes	movimentos	jihadistas,	como	a	Al-
Qaeda,	a	Al-Shabab,	o	Boko	Haram	e	toda	essa	gente,	querem	provocar	uma	guerra	religiosa	global	e
que	desta	vez	quase	o	conseguiram,	pelo	que	nada	disto	pode	passar	impune.”

“Nesse	caso,	os	territórios	controlados	pelos	vários	movimentos	ligados	ao	Estado	Islâmico	vão	ser
de	novo	bombardeados.”

O	papa	olhou	Tomás	com	uma	expressão	resignada.
“Receio	bem	que	sim.”
“No	entanto,	não	são	só	os	grupos	afiliados	ao	Estado	Islâmico	que	estão	por	detrás	do	sequestro	de

vossa	santidade,	como	não	ignora.”
O	chefe	da	Igreja	respirou	fundo	e	o	seu	semblante	tornou-se	ainda	mais	pesado.
“Está	a	referir-se	a	Ângelo”,	murmurou,	mencionando	o	nome	próprio	do	cardeal	Barboni.	“Pobre

Ângelo!	Dizem-me	que	está	destroçado.	Ah,	que	desgraça!”	Abanou	a	cabeça.	“Não	há	dúvidas,	na	Santa
Sé	nada	nem	ninguém	é	o	que	parece.”

“Já	falou	com	sua	eminência?”
“Falarei	quando	puder	sair	deste	hospital.	Para	já,	limito-me	a	rezar	pela	sua	salvação.
A	dele	e	a	de	Ettore,	pois	foram	ambos	constrangidos.	Temos	de	ser	indulgentes	e	compreensivos,

mesmo	considerando	a	gravidade	dos	atos	cometidos.	Que	ninguém	se	esqueça	de	que	também	eles	foram
vítimas.”

“É	verdade,	vossa	santidade”,	concordou	o	visitante.	“Deverei	presumir	pelas	suas	palavras	que	lhes
vai	perdoar?”

O	chefe	da	Igreja	balançou	afirmativamente	a	cabeça.
“Perdoar	é	o	que	melhor	sabemos	fazer	na	nossa	religião”,	lembrou.	“Todos	somos	filhos	de	Deus.”

Assumiu	uma	expressão	melancólica.	“O	problema	é	que	a	traição	também	faz	parte	do	cristianismo.	Foi
preciso	que	Judas	traísse	Nosso	Senhor	por	trinta	dinheiros	para	que	Jesus	fosse	crucificado	e	depois
ressuscitasse,	não	é	verdade?”

“É	o	que	está	nos	Evangelhos,	vossa	santidade.”
“O	Senhor,	na	Sua	imensa	sabedoria,	decerto	fez	as	coisas	com	uma	intenção,	pois	não	passamos	de

meros	peões	nos	misteriosos	desígnios	de	Deus.”	Suspirou.	“Pobre	Ângelo!	Imagine	a	chantagem	que	não



terão	exercido	sobre	ele	para	o	obrigarem	a	fazer	o	que	fez.	A	ele	e	a	Ettore,	pobrezinhos.”	A	sua
expressão	adquiriu	firmeza.	“O	que	temos	que	determinar	agora	é	quem	os	forçou	a	estes	atos,	a	máfia	e
os	políticos	a	ela	associados.	São	esses	os	nossos	verdadeiros	inimigos.”

“De	resto,	foi	vossa	santidade	que	nos	deu	a	pista	relacionada	com	o	dossiê	de	monsenhor	Dardozzi”,
notou	Tomás.	“Como	percebeu	vossa	santidade	que	o	sequestro	não	era	exclusivamente	uma	operação	de
um	grupo	ligado	ao	Estado	Islâmico?”

“Ouvi	os	meus	captores	falarem	ao	telefone	com	as	pessoas	que	lhes	deram	suporte	logístico	aqui	em
Itália	e	percebi	que	não	falavam	para	um	lugarejo	qualquer	no	Médio	Oriente,	mas	para	Palermo,	na
Sicília.	Bastou	somar	dois	e	dois,	como	é	evidente.	Os	documentos	de	monsenhor	Dardozzi	haviam-me
mostrado	que	muitos	políticos	tinham	contas	ocultas	no	IOR	para	lavar	dinheiro	dos	subornos	do
esquema	Enimont	e	de	outros	semelhantes.	Mas	não	só	políticos.	Também	mafiosos,	capos	como	Matteo
Denaro	e	gente	assim.	Isto	para	não	falar	nos	interesses	instalados	dentro	da	própria	cúria.	Termos
decidido	mexer	nas	contas	dos	políticos	e	da	máfia	e	tomar	medidas	para	limpar	o	IOR	deixou-os	pelo
visto	melindrados	ao	ponto	de	se	aliarem	nesta	loucura	a	movimentos	associados	ao	Estado	Islâmico.”

“O	que	vai	ser	feito	quanto	a	essa	gente?”
“Creio	que	a	Giudiziaria	se	prepara	para	fazer	umas	detenções	relacionadas	com	este	assunto”,

revelou	o	papa.	“Não	ignoro,	porém,	que	temos	de	ir	ao	fundo	desta	questão	no	que	ao	Vaticano	diz
respeito.	Reconheço	que	o	dinheiro	é	útil	para	muitas	coisas,	mas	quando	o	nosso	coração	se	deixa
seduzir	por	ele	acabamos	por	ser	destruídos.	Andei	por	isso	a	considerar	a	possibilidade	de	encerrar	o
IOR,	pois	esta	instituição	tem-se	revelado	uma	fonte	permanente	e	inesgotável	de	problemas	e
embaraços,	mas	acabei	por	achar	que	o	melhor	será	reformá-lo.”

“Em	que	sentido,	vossa	santidade?”
Os	olhos	do	sumo	pontífice	animaram-se.
“Iniciei	uma	autêntica	revolução	na	Santa	Sé”,	anunciou.	“Esta	manhã	assinei	aqui	na	cama	do

hospital	uma	convenção	monetária	que	submete	o	Vaticano	a	todas	as	normas	antibranqueamento	de
dinheiro	em	vigor	na	União	Europeia,	e	ainda	um	decreto	papal	para	criar	uma	unidade	com	a	missão	de
investigar	todos	os	fundos	de	origem	questionável	que	passem	pelo	IOR.	Um	outro	decreto	por	mim
aprovado	permitirá	fechar	todas	as	contas	suspeitas	que	existam	na	instituição.	Iremos	também	abrir	um
website	onde	publicaremos	anualmente	um	relatório	de	contas	do	IOR,	coisa	que	nunca	foi	feita	no
Vaticano.	Além	disso,	vamos	assinar	com	Itália	um	acordo	de	troca	de	informações	fiscais	que	impedirá
os	italianos	abastados	e	os	políticos	de	usarem	o	Vaticano	como	paraíso	fiscal	e	o	IOR	como	máquina	de
lavar	dinheiro	sujo.	E	assim	encerramos	toda	esta	história	lamentável.	Os	grupos	afiliados	ao	Estado
Islâmico	e	a	máfia	são	punidos	e	o	IOR	sofre	uma	reforma	profunda.	De	uma	assentada,	o	Vaticano
expulsa	os	ladrões	que	fizeram	do	templo	do	Senhor	a	sua	casa.”

“Já	estava	na	altura,	vossa	santidade.”
Estabeleceu-se	um	breve	silêncio	no	quarto,	como	se	os	temas	de	conversa	se	tivessem	esgotado.	As

duas	outras	visitantes,	Catherine	e	Maria	Flor,	encontravam-se	fora	do	ângulo	de	visão	do	chefe	da
Igreja,	pelo	que	não	era	claro	que	o	papa	se	tivesse	sequer	apercebido	da	sua	presença.	O	sumo	pontífice
afinou	então	a	voz	e	tornou-se	solene.

“Sabe,	professor,	mandei	que	o	chamassem	porque	gostaria	de	lhe	expressar	o	meu	profundo
agradecimento	por	tudo	o	que	fez	por	nós	e	pela	humanidade”,	disse	com	gravidade.	“Mostrou-se	à	altura
da	sua	reputação.	Quando	estava	no	cativeiro	e	os	meus	captores	me	deram	a	oportunidade	de	gravar
aquela	mensagem,	não	tive	a	menor	dúvida	de	que	o	professor	seria	capaz	de	perceber	a	muita
informação	que	nela	escondi.	Isso	foi	um	grande	consolo	naquelas	horas	difíceis.”	Fez	uma	careta.
“Confesso	que	no	final,	quando	chegou	a	meia-noite	e	aquela	gente	começou	a	preparar-se	para...	enfim,
para	fazer	o	que	ia	fazer,	cheguei	a	duvidar.	Mas	injustamente,	como	veio	a	demonstrar-se.”

“Foi	por	pouco,	vossa	santidade.	E	ficou	provado	que	as	profecias	de	Malaquias,	de	Pio	X	e	de



Fátima	não	tinham	o	menor	fundamento,	como	se	viu.”
“É	verdade	que	não	se	cumpriram	agora,	graças	a	Deus”,	reconheceu	o	papa.	“O	Senhor	é

misericordioso.	Mas	quem	sabe	o	que	nos	reserva	o	futuro?	Há	muito	tempo	ainda	pela	frente	para	que
essas	terríveis	profecias	se	cumpram.”

“Ora	ora,	vossa	santidade...”
O	chefe	da	Igreja	tentou	virar	a	cabeça,	presumivelmente	para	identificar	os	vultos	que	pressentiu

pelo	canto	do	olho,	mas	o	gesso	e	as	ligaduras	mantinham-no	preso	à	sua	posição.
“Doutora	Rauch,	está	aí?”
“Sim,	vossa	santidade.”
“Ah,	excelente.	Creio	que	tem	uma	outra	novidade	a	dar	ao	nosso	professor,	não	é	verdade?”
Tratava-se	evidentemente	de	uma	deixa	previamente	combinada	entre	ambos,	percebeu	Tomás.

Catherine	abriu	a	carteira	e	extraiu	do	interior	um	envelope	que	estendeu	ao	historiador.
“Isto	é	para	si.”
O	português	ficou	pregado	no	chão	olhando	para	o	envelope.
“Desculpem,	mas	não	quero	ser	remunerado	por	nada	do	que	fiz”,	reagiu	em	tom	enfático.	“Agradeço,

penhorado,	a	vossa	gentileza,	mas	o	único	pagamento	que	aceitarei	é	o	relacionado	com	o	trabalho	para
que	fui	contratado	enquanto	historiador	na	necrópole	do	Vaticano.	Mais	nada.”

Vendo	que	ele	não	pegava	o	envelope,	a	francesa	abriu-o	e	retirou	uma	folha.
“Isto	não	é	nenhum	pagamento”,	esclareceu.	“É	o	relatório	que	o	laboratório	nos	enviou	esta	manhã.”
O	rosto	de	Tomás	contraiu-se	numa	careta	de	incompreensão.
“Laboratório?”
Catherine	desdobrou	a	folha	extraída	do	envelope	e	consultou	o	seu	conteúdo.
“Este	ofício	está	assinado	pelo	professor	Carlo	Lauro	e	diz	o	seguinte.”	Afinou	a	voz.
“‘Em	referência	às	amostras	de	ossos	que	a	este	laboratório	da	Universidade	de	Roma	foram

recentemente	remetidas	por	sua	eminência,	o	cardeal	Ângelo	Barboni,	temos	a	informar	que...’”
“Os	ossos	de	Pedro!”,	exclamou	o	português,	dando	uma	palmada	na	testa.	“Já	me	tinha	esquecido!”

Voltou-se	para	o	papa.	“Não	sei	se	disseram	a	vossa	santidade,	encontrei	no	Vaticano	ossadas	que	podem
muito	bem	ser	as	do	apóstolo	Pedro	e	pedi	a	sua	eminência	que	os	enviasse	para	análise	laboratorial.”
Virou-se	para	a	chefe	da	COSEA.

“Quais	são	os	resultados?”
Os	lábios	de	Catherine	esboçaram	um	ligeiro	sorriso.
“Ah,	agora	já	está	interessado...”
O	historiador	exasperava	com	a	demora	na	resposta.
“Por	favor,	diga-me	o	que	revelou	a	análise	laboratorial	às	ossadas	que	descobrimos!”
Ela	voltou	de	novo	a	atenção	para	o	texto	do	laboratório.
“Então	deixe	ver...”,	disse,	examinando	o	relatório.	“Ah,	cá	está!	Diz	aqui:	‘Concluiu-se	que,	sem

margem	para	dúvidas,	os	ossos	em	questão	são	de	uma	pessoa	do	sexo	masculino,	com	uma	idade
compreendida	entre	os	sessenta	e	os	setenta	anos,	e	de	constituição	robusta’.”

A	conclusão	deixou	Tomás	muito	excitado.
“Confere	com	o	que	sabemos	sobre	Pedro!”
“Espere,	tem	aqui	uma	parte	relativa	à	análise	da	terra	encrustada	nos	ossos”,	acrescentou	a	francesa.

“Ora	veja:	‘A	terra	em	causa	corresponde	à	que	existe	na	necrópole	do	Vaticano.’”
“Confere!”
“Foi	também	feita	uma	análise	ao	tecido	que	envolvia	os	ossos”,	indicou	ela.	“Diz	assim:	‘O	tecido

púrpura	está	cosido	com	fios	de	ouro	e	revela	por	isso	uma	especial	veneração,	pois	à	época	não	era
normal	usar	um	tecido	tão	rico	e	caro	para	proteger	ossadas.’”

O	olhar	entusiasmado	de	Tomás	desviou-se	para	o	papa.



“Vossa	santidade	está	vendo?	Descobrimos	os	restos	mortais	de	Pedro!	É	extraordinário!”
O	chefe	da	Igreja	hesitou.
“Bem...	não	nos	precipitemos.	Que	garantias	há	de	que	essas	ossadas	sejam	mesmo	do	Século	I?”
“A	área	da	necrópole	de	onde	os	ossos	foram	retirados	corresponde	aos	túmulos	do	Século	I,	vossa

santidade.	Além	disso,	o	loculus	onde	foram	encontrados	está	junto	ao	troféu	de	Pedro	e	o	buraco	era
referenciado	por	um	fragmento	que	dizia	em	grego	Pedro	está	aqui.	Para	mais,	o	local	situa-se	mesmo	por
baixo	do	altar	papal,	o	que	significa	que	a	Basílica	de	São	Pedro	foi	erguida	tendo	em	consideração	a
importância	central	do	troféu	mencionado	por	Gaius	como	o	local	onde	se	encontravam	depositadas	as
relíquias	de	Pedro.	Não	há	dúvida,	vossa	santidade.”	Agitou	o	relatório	no	ar.	“Estes	são	mesmo	os	ossos
do	pescador	Simão,	a	pedra	sobre	a	qual	se	ergueu	a	Igreja.	Encontramos	os	restos	mortais	do	principal
companheiro	de	Jesus!”

Enfim	convencido,	o	papa	benzeu-se	e	rezou	em	voz	baixa,	as	pálpebras	cerradas	com	fervor.	Depois
abriu	os	olhos	e	encarou	o	historiador.

“É	um	grande	dia	para	a	cristandade”,	proclamou,	comovido.	“Agradeço	a	Deus	a	graça	que	nos
concedeu.	Esta	descoberta	é	uma	dádiva	dos	Céus	que	irá	revigorar	a	fé	que	certos	comportamentos	da
cúria	por	vezes	fazem	esmorecer.	Não	podia	ter	vindo	em	melhor	hora.”

“É...	é	extraordinário!”,	concordou	o	historiador.	“Esta	confirmação	é	absolutamente	maravilhosa!”
Hesitou.	“E...	e	agora?”

“Agora...	agora	teremos	de	devolver	São	Pedro	ao	seu	descanso,	suponho	eu”,	respondeu	o	papa,
hesitante.	Uma	ideia	assaltou-lhe	nesse	momento	o	espírito.	“Olhe,	sabe	o	que	vou	fazer?	Darei	ordens
para	que	as	ossadas	de	São	Pedro	sejam	colocadas	numa	redoma	de	plexiglass,	um	material	transparente
muito	resistente,	e	depositadas	na	cavidade	do	troféu	de	São	Pedro	onde	os	primeiros	cristãos	a
guardaram	originalmente.”

Uma	sombra	de	decepção	perpassou	pelo	olhar	de	Tomás.
“Mas,	vossa	santidade,	as	pessoas	deveriam	ter	o	direito	de	ver	estas	relíquias...”
“E	verão,	fique	descansado”,	assegurou	o	chefe	da	Igreja,	determinado	a	dar	seguimento	à	sua	ideia.

“Poderemos,	por	exemplo,	organizar	visitas	guiadas	para	que	os	fiéis	possam	visitar	a	necrópole	e
venerar	os	restos	de	São	Pedro.”

Até	ali	quieta	e	em	silêncio,	Maria	Flor	saiu	do	seu	lugar	e	abeirou-se	do	namorado	para	também	ela
espreitar	o	relatório	do	laboratório	da	Universidade	de	Roma.

“Será	que	também	poderei	ver	essas	ossadas?”
O	movimento	da	visitante	surpreendeu	o	chefe	da	Igreja,	que	devido	à	posição	em	que	havia	sido

fixado	na	cama	ainda	não	tinha	reparado	na	presença	dela.
“Quem	é	esta	menina	tão	bonita?”
A	portuguesa	hesitou.
“Eu?”,	admirou-se	ela,	ao	ver-se	inesperadamente	no	centro	das	atenções.	Fez	uma	vênia	tímida.

“Chamo-me...	chamo-me	Maria	Flor,	vossa	santidade.”
“Veio	comigo”,	apressou-se	Tomás	a	esclarecer.	“É	a	minha	namorada.”
“A	sua	noiva?”
“Bem...	uh...”
“E	a	sua	noiva.”
Desta	vez	o	papa	não	perguntou.	Afirmou.	Confrontados	com	a	questão,	os	dois	pombinhos	trocaram

um	olhar	vagamente	embaraçado.	Jamais	a	questão	do	noivado,	e	por	consequência	do	casamento,	se
levantara	entre	eles.	No	entanto,	ali	estava	o	próprio	chefe	da	Igreja	a	suscitá-la.

“Uh...	quer	dizer...”,	gaguejou	o	historiador.	“Pois...	sim,	é...	é	a	minha	noiva.”
A	resposta	surpreendeu	Maria	Flor	e	chocou	Catherine,	que	pelo	visto	alimentava	ainda	uma	certa

esperança	em	relação	a	Tomás.	A	portuguesa	fitou	o	namorado	com	intensidade,	tentando	perceber	se



falava	a	sério,	se	lhe	fazia	uma	proposta	indireta	ou	se	se	tratava	de	uma	mera	resposta	de	conveniência
para	se	livrar	airosamente	da	afirmação	incômoda	do	papa.

“Muitos	parabéns!”,	disse	o	sumo	pontífice	com	mal	disfarçada	malícia.	“Quando	será	o	casamento?”
Notava-se	que	o	papa	estava	a	retirar	prazer	da	sua	pequena	diabrura,	o	que	deixou	o	português	com

a	convicção	de	que	o	chefe	da	Igreja	fazia	de	propósito	para	precipitar	os	acontecimentos	e	forçá-lo	a
assumir	um	compromisso.

“Enfim...	não	está	nada	marcado	ainda”,	devolveu	Tomás	com	prudência.	“Temos	primeiro	de	ver
uma	série	de	coisas	e	só	depois	poderemos	tratar	da	marcação	de	uma	data,	não	é	verdade?”

“Tenho	um	problema,	vossa	santidade”,	interveio	Maria	Flor.	“Embora	o	Tomás	não	se	defina
religiosamente,	sou	católica	e	no	dia	em	que	casar	quero	fazê-lo	pela	Igreja.

Suspeito	que	ele	nem	queira	ouvir	falar	nisso,	tão	científico	e	racional	que	é,	pelo	que	este	nosso
desentendimento	pode	dificultar	ou	mesmo	criar	um	obstáculo	intransponível....”

O	papa	estreitou	as	pálpebras,	considerando	estas	palavras.
“Está	a	dar-me	uma	ideia”,	disse.	“Sabe	com	certeza	que	o	seu	noivo	me	prestou	grandes	serviços	a

mim	e	à	Igreja,	por	isso	vou	fazer-vos	uma	proposta	muito	especial.	Se	ele	aceitar	casar	pela	Igreja,	a
Basílica	de	São	Pedro	estará	à	vossa	disposição	e	eu	próprio	conduzirei	a	cerimônia.	O	que	vos
parece?”

Os	dois	arregalaram	os	olhos,	estarrecidos	com	o	que	ouviam.
“Vossa	santidade	conduzirá	a	cerimônia?	No	Vaticano?”
O	chefe	da	Igreja	fez	um	movimento	vago	com	a	mão,	como	se	indicasse	que	o	seu	gesto	não	tinha

importância	nenhuma.
“Não	percebo	o	vosso	espanto”,	disse.	“Depois	do	que	o	professor	Noronha	fez	por	nós,	é	o	mínimo

que	poderei	fazer	em	agradecimento.	Está	então	combinado?	Casamento	aqui	na	basílica	oficiado	por
mim?”

Tomás	e	Maria	Flor	entreolharam-se,	e	ele	teve	de	fazer	um	esforço	para	ocultar	o	pânico	que	o
assaltava	nesse	momento	inesperadamente	crítico.

Fora	apanhado!
Foi	a	primeira	sensação	que	o	invadiu.	Com	mão	de	mestre	e	ar	absolutamente	inocente,	o	sumo

pontífice	improvisara-lhe	uma	armadilha	e	encurralara-o	na	resposta.
Tomás	esforçara-se	ao	longo	do	tempo	por	evitar	assumir	compromissos	definitivos	com	Maria	Flor,

não	porque	não	gostasse	dela,	pois	a	amava,	mas	porque	era	homem	e	se	havia	algo	que	os	homens
prezavam	acima	de	tudo	era	a	sua	liberdade.	Como	poderia	movimentar-se	livremente,	agir	sem	estar
preocupado	com	deveres	e	responsabilidades,	flertar	até	com	mulheres	como	Catherine	e	outras	com
quem	viesse	a	cruzar	se	estivesse	casado?

Porém,	sempre	soubera	que	essa	liberdade	não	podia	durar	para	sempre	sem	ter	de	pagar	um	preço.
O	momento	viria	em	que	teria	de	tomar	uma	decisão,	em	que	seria	forçado	a	escolher,	em	que	se	veria
confrontado	com	o	dilema	entre	casar	e	romper.	Teria	de	escolher	entre	permanecer	só	e	assentar	de	vez.

Esse	momento	chegara.
Agora	que	a	questão	finalmente	se	pusera,	contudo,	sentia-se	estranhamente	melhor.	Isso	surpreendia-

o	e,	tinha	de	o	admitir,	de	certo	modo	tranquilizava-o.	Em	bom	rigor	nunca	chegou	a	ser	uma	escolha	e
percebeu	nesse	instante	que	de	certa	maneira	tomara	a	decisão	muito	antes,	sem	que	a	tivesse	sequer
enunciado	perante	si	próprio,	como	se	não	se	tratasse	exatamente	de	uma	decisão	mas	de	uma
consequência,	do	corolário	lógico	da	relação	que	com	ela	desenvolvera,	pois	as	relações	são	teias	que
não	só	nos	prendem	como	nos	libertam.	E,	vendo	bem,	essa	decisão	agradava-lhe	muito	mais	do	que
poderia	pensar.	Entusiasmava-o	mesmo.	Se	amava	Maria	Flor,	e	amava	de	verdade,	o	casamento	só
podia	realmente	ser	encarado	como	um	passo	natural.	Tudo	fazia	afinal	sentido.

Fitou-a	nos	olhos	cor	de	chocolate	com	súbita	intensidade	e	respondeu	numa	voz	convicta,	ciente	de



que	dava	um	passo	irreversível	e	contente	por	dá-lo	enfim.
“Sim”,	disse	com	firmeza.	“Claro	que	sim.”



Nota	final

Talvez	o	aspecto	mais	desconcertante	dos	negócios	do	Vaticano	seja	a	constatação	de	que	a	lista	de
atropelos	da	Santa	Sé	à	ética,	à	transparência	e	à	legalidade	apresentada	neste	romance	não	é	produto	da
imaginação	de	um	autor	de	ficção	mas	um	mero	relato	factual.	Em	bom	rigor,	a	informação	genuína	sobre
esta	matéria	revelou-se	de	tal	modo	abundante	que	me	vi	forçado	a	deixar	de	lado	um	manancial	quase
inesgotável	de	escândalos	e	a	concentrar-me	apenas	em	alguns	casos	exemplares.

As	ligações	entre	a	Santa	Sé	e	a	máfia	e	o	envolvimento	do	IOR	em	operações	em	grande	escala	de
branqueamento	de	dinheiro,	com	utilização	de	contas	com	títulos	de	fachada	como	a	da	Fundação	Cardeal
Francis	Spellman,	a	dos	Fundos	Mamma	Roma	para	a	Luta	contra	a	Leucemia	e	outras	do	gênero,	estão
amplamente	documentados	em	vários	dossiês	explosivos,	em	especial	os	célebres	documentos	Dardozzi,
que	se	revelaram	incriminatórios	para	destacados	políticos	italianos,	incluindo	o	mais	importante
estadista	do	pós-guerra	em	Itália,	o	democrata-cristão	Giulio	Andreotti.	Quando	confrontado	com	a
descoberta,	Andreotti	afirmou	não	se	lembrar	dessa	conta.

O	comportamento	do	Vaticano	foi	de	tal	modo	doloso	que,	em	vez	de	cooperar	com	a	justiça	nos
múltiplos	escândalos	que	envolviam	o	IOR,	durante	anos	bloqueou	e	sabotou	as	sucessivas	investigações
judiciais	relativas	a	dinheiros	de	políticos	e	mafiosos,	incluindo	barões	do	narcotráfico.	Mesmo	aqueles
que	dentro	da	Igreja	se	opunham	a	este	estado	de	coisas	tiveram	medo	de	avançar.	“Temo	pela	minha
vida	quando	inspeciono	o	nome	dos	titulares	de	algumas	contas”,	admitiu	Ettori	Gotti	Tedeschi,	o
sucessor	do	arcebispo	Marcinkus	à	frente	do	IOR,	que	chegou	ao	ponto	de	guardar	um	dossiê	de	duzentas
páginas	como	“seguro	de	vida”.	Tedeschi	não	receava	pelo	visto	as	autoridades,	mas	a	cúria.

As	auditorias	levadas	a	cabo	por	destacadas	empresas	internacionais	contratadas	pelo	papa,	como	o
Promontory	Group	e	a	McKinsey,	ou	por	equipes	como	a	COSEA,	e	divulgadas	em	várias	obras	que	ao
longo	do	tempo	têm	exposto	os	podres	do	funcionamento	do	Vaticano	e	do	seu	banco,	em	particular	as	do
jornalista	italiano	Gianluigi	Nuzzi,	revelaram	um	mundo	de	podridão	por	detrás	das	muralhas	leoninas.
Outras	organizações	independentes	chegaram	a	conclusões	semelhantes.	Por	exemplo,	o	Institute	of
Applied	Economic	and	Social	Research	da	Universidade	de	Melbourne	comparou	os	sistemas	bancários
de	duzentos	países	e	concluiu	que	o	Vaticano	estava	no	top	dez	dos	santuários	internacionais	da	lavagem
de	dinheiro.	Também	um	relatório	publicado	no	Inside	Fraud	Bulletin	considerou	o	IOR	o	oitavo	banco
mais	popular	do	mundo	entre	os	criminosos	envolvidos	na	lavagem	de	dinheiro	sujo	e	o	quarto	melhor
banco	do	mundo	para	esconder	a	origem	de	dinheiro	ilegal.	Para	estes	efeitos,	o	Vaticano	foi	considerado
mais	eficiente	até	do	que	as	Bahamas.

Por	ironia,	foi	no	meio	de	toda	esta	podridão	que	o	papa	Bento	XVI	se	sentiu	com	autoridade
suficiente	para,	dois	anos	depois	da	crise	financeira	desencadeada	em	2007	com	o	colapso	do	Lehman
Brothers,	emitir	a	encíclica	Caritas	in	Veritate	pregando	ética	na	banca	e	formas	morais	de	conduzir	a
atividade	bancária.

É	importante	sublinhar	que	depois	dos	atropelos	cometidos	num	punhado	de	pontificados,	e	em
particular	os	dos	papas	Paulo	VI	e	João	Paulo	II,	muita	gente	na	Igreja	se	sentiu	envergonhada	e	ansiava
por	uma	limpeza	geral.	Francisco	emergiu	como	o	primeiro	papa	a	lançar	uma	ofensiva	determinada	e
sustentada	contra	este	estado	de	coisas.	Teve	por	isso	que	enfrentar	a	resistência	da	cúria	e,	quem	sabe,	a
mão	criminosa	de	pessoas	altamente	colocadas	no	Vaticano.



O	assalto	ao	Palácio	das	Congregações,	narrado	no	prólogo	desta	obra	e	que	incluiu	o	roubo	de
documentos	recolhidos	pela	COSEA	embaraçosos	para	a	Santa	Sé,	é	de	resto	outro	acontecimento
verídico.	Ocorreu	em	30	de	março	de	2014	e	ainda	hoje	se	suspeita	que	tenha	sido	um	trabalho
encomendado	dentro	do	Vaticano	por	entidades	cujos	interesses	estavam	sendo	tocados	pelo	papa
Francisco.	Os	únicos	elementos	ficcionais	na	narrativa	desse	assalto	são	os	referentes	aos	detalhes	dos
assaltantes	e	à	“pista”	islâmica.	Já	tudo	o	que	diz	respeito	ao	sequestro	do	papa	é	evidentemente
ficcional.

Devo	sublinhar,	no	entanto,	que	as	ameaças	do	Estado	Islâmico	à	vida	do	sumo	pontífice	são	bem
reais.	De	resto,	as	autoridades	de	Israel	e	do	Iraque	já	alertaram	o	Vaticano	para	essas	intenções	dos
fundamentalistas	islâmicos	e	a	verdade	é	que	a	Dabiq,	a	publicação	do	Estado	Islâmico,	consagrou	o
tema	de	capa	do	seu	quarto	número	à	conquista	de	Roma,	ilustrando-a	com	uma	imagem	da	Praça	de	São
Pedro	com	a	bandeira	negra	do	movimento	hasteada	sobre	o	obelisco,	e	voltou	ao	assunto	em	2016,
considerando	o	papa	o	seu	“inimigo	número	um”.	Além	disso,	um	vídeo	do	Estado	Islâmico	confirmou	a
intenção	de	invadir	Roma	e	assassinar	o	papa.	Um	porta-voz	do	Vaticano	revelou	que	o	chefe	da	Igreja
“está	a	par	de	todas	as	ameaças”,	mas	“não	tem	medo”.

As	ameaças	à	vida	do	papa	vêm	também	de	quadrantes	em	cujos	interesses	Francisco	mexeu.	A
máfia,	por	exemplo,	dá	mostras	de	profundo	descontentamento.	“O	papa	quer	limpar	as	coisas,	mas	isso
não	é	apreciado	pela	Ndrangheta”,	declarou	Nicola	Gratteri,	o	procurador-adjunto	de	Reggio	Calabria
numa	referência	à	máfia	calabresa,	acrescentando:	“Se	os	padrinhos	puderem	irão	travá-lo.	O	papa	é	um
perigo	para	eles.”

Até	na	cúria	se	ouvem	vozes	ameaçadoras	a	contestar	as	ações	do	papa	Francisco.	O	bispo	Luigi
Negri	terá	mesmo	desejado	em	novembro	de	2015	a	morte	do	sumo	pontífice.

“Esperemos	que	a	Madonna	faça	a	Bergoglio	o	mesmo	milagre	que	fez	ao	outro”,	terá	dito	Negri.	O
“outro”	a	quem	o	bispo	se	referiria	seria	o	papa	João	Paulo	I,	o	qual	também	quisera	reformar	a	cúria	e
morrera	nas	circunstâncias	pouco	claras	descritas	neste	romance	apenas	trinta	e	três	dias	depois	de
iniciar	o	seu	pontificado.	A	relações	públicas	do	Vaticano,	Francesca	Chaouqui,	confirmou	aliás	em
público	que	muitos	cardeais	“só	esperam	que	o	papa	Francisco	morra	repentinamente.”

O	próprio	Francisco	deu	sinais	de	conhecer	bem	as	ameaças	que	sobre	ele	impendem.	Numa
entrevista	dada	em	2015	a	um	jornalista	mexicano,	o	papa	proferiu	uma	declaração	assaz	enigmática.
“Tenho	a	sensação	de	que	o	meu	pontificado	vai	ser	breve,	quatro	ou	cinco	anos”,	disse,	para	logo	repetir
a	ideia:	“E	uma	sensação	um	pouco	vaga	que	tenho,	a	de	que	o	Senhor	me	escolheu	para	uma	missão
breve.”

Mas	nem	só	de	histórias	de	corrupção	e	gestão	danosa	se	faz	este	romance.	Outras	referências
verídicas	que	constam	da	obra	relacionam-se	com	a	descoberta	do	mausoléu	de	Pedro	e	das	respectivas
ossadas.	Todo	o	processo	decorreu	como	descrito	—	exceto	que	Tomás	Noronha	não	esteve	envolvido,
claro.	O	mausoléu	e	as	ossadas	do	apóstolo	que	fundou	a	Igreja,	nas	catacumbas	diretamente	por	baixo	do
altar-mor	da	Basílica	de	São	Pedro,	podem	hoje	ser	visitados	no	Vaticano.	Os	ingressos	são	contudo
limitados,	pelo	que	é	aconselhável	fazer	marcações	atempadas.

As	profecias	apresentadas	neste	romance	são	também	genuínas,	designadamente	as	de	Malaquias,	de
Pio	X	e	de	Fátima	sobre	a	morte	do	papa.	A	história	da	humanidade	está	pejada	de	profecias	falhadas,
como	todos	sabemos,	mas	é	um	fato	que	as	três	aqui	mencionadas	apontam	para	um	cataclismo	destrutivo
em	Roma	que	culminará	na	morte	do	sumo	pontífice.

Para	a	concepção	da	parte	não	ficcional	deste	romance	consultei	uma	multiplicidade	de	obras,	a
começar	pelas	dedicadas	às	anomalias	da	atividade	financeira	e	da	gestão	do	Vaticano	e	respectivas
ligações	ao	mundo	político	e	criminal,	incluindo	o	crime	organizado.

A	principal	fonte	foram	os	livros	de	referência	de	Gianluigi	Nuzzi,	designadamente	Sua	Santidade	—
As	Cartas	Secretas	de	Bento	XVI,	Vatican	SA	—	Les	archives	secrètes	du	Vatican	e	Merchants	in	the



Temple	—	Inside	Pope	Francis’s	Secret	Battle	Against	Corruption	in	the	Vatican.
Outras	fontes	consultadas	sobre	a	mesma	matéria	foram	Avareza,	de	Emiliano	Fittipaldi;	God's

Bankers	—	A	History	of	Money	and	Power	at	the	Vatican,	de	Gerald	Posner;	The	Vatican	at	War	—
From	Blackfriars	Bridge	to	Buenos	Aires,	de	Phillip	Wilan;	In	God’s	Name	—	An	Investigation	into	the
Murder	of	Pope	John	Paul	I	e	The	Power	and	the	Glory	—	Inside	the	Dark	Heart	of	John	Paul	II’s
Vatican,	de	David	Yallop;	The	Vatican	Connection,	de	Richard	Hammer;	The	Vatican	Exposed	—
Money,	Murder,	and	the	mafia,	de	Paul	L.	Williams;	Dark	Mysteries	of	the	Vatican,	de	H.	Paul	Jeffers;
Render	Unto	Rome	—	The	Secret	Life	of	Money	in	the	Catholic	Church,	de	Jason	Berry;	Histoire
secrète	du	Vatican,	de	Corrado	Augias;	La	maxitangente	Enimont	—	Tribunale	di	Milano,	V	Sezione
Penale,	dos	juízes	Romeo	Simi	de	Burgis,	Salvatore	Cappelleri	e	Marisella	Gatti;	Os	Abutres	do
Vaticano,	de	Eric	Frattini;	Francisco	entre	os	Lobos	—	O	Segredo	de	Uma	Revolução,	de	Marco	Politi;
Curiosidades	do	Vaticano,	de	Luís	Miguel	Rocha;	e	Associates	of	the	Sicilian	mafia:	Roberto	Calvi,
Lido	Gelli,	Giulio	Andreotti,	Salvatore	Lima,	Salvatore	Cuffaro,	Michele	Zaza,	de	diversos	autores.

Sobre	a	descoberta	do	túmulo	e	das	ossadas	de	Pedro,	as	referências	bibliográficas	foram	The	Tomb
of	St	Peter,	de	Margherita	Guarducci;	Vatican	—	La	nécropole	et	le	tombeau	de	Saint	Pierre,	de	Paolo
Liverani	e	Giandomenico	Spinola;	e	Les	derniers	secrets	du	Vatican,	de	Bernard	Lecomte.

Por	fim,	e	especificamente	para	a	matéria	relativa	às	profecias	do	último	papa,	consultei	Pope
Francis:	The	Last	Pope?	—	Money,	Masons	and	Occultism	in	the	Decline	of	the	Catholic	Church,	de
Leo	Zagami;	Petrus	Romanus	—	The	Final	Pope	is	Here,	de	Thomas	Hora	e	Cris	Putnam;	The	Last	Pope
—	Francis	and	the	Fall	of	the	Vatican,	de	Robert	Howells;	e	Les	secrets	du	Vatican,	de	Bernard
Lecomte.

Um	agradecimento	é	devido	a	Ana	Paula	Faria,	do	Gabinete	de	Escavações	da	Santa	Sé,	por	me	ter
levado	às	catacumbas	do	Vaticano	e	mostrado	o	troféu	de	Pedro;	e	a	Mario	Nissolino,	que	me	guiou	pelas
passagens	secretas	que	ligam	o	Vaticano	ao	exterior.

Obrigado	ainda	a	Paulo	Almeida	Santos,	pela	ajuda	na	língua	árabe	e	nas	especificidades	dos
jihadistas,	e	a	Giancarlo	Bocchi,	pelas	emendas	na	língua	italiana.

Convém	sublinhar,	a	propósito	das	profecias,	que	as	experiências	de	física	quântica	demonstraram
experimentalmente	que	é	de	fato	possível	ter	acesso	a	informações	vindas	do	futuro.	A	demonstração	foi
feita	pelas	sucessivas	concretizações	em	laboratório	da	experiência	da	dupla	fenda	retardada,	teorizada
pelo	físico	americano	John	Wheeler	e	explicada	em	detalhe	em	A	Chave	de	Salomão,	uma	outra	aventura
de	Tomás	Noronha.

Quererá	isto	dizer	que	as	três	profecias	sobre	o	assassinato	do	papa	se	vão	mesmo	realizar	e	que	com
Francisco	o	papado	chegará	ao	fim?	Nem	por	sombras.	Depois	deste	papa,	outro	será	eleito.	Duvida?

Espere	e	verá.



Ninguém	pode	servir	a	dois	senhores:
Ou	não	gosta	de	um	deles	e	estima	o	outro,
Ou	há	de	ser	leal	a	um	e	desprezar	o	outro.
Não	podem	servir	a	Deus	e	ao	dinheiro.

JESUS	CRISTO
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