Dois jornalistas italianos atacados
por seguranças do Vaticano na conferência de Bertone
26 de Setembro de 2007: Fort Erie, Ontario, Canadá: Dois jornalistas italianos, cujas
investigações os levaram a concluir que há uma parte do Terceiro Segredo de Fátima que ainda está
por revelar, foram atacados fisicamente num recente acontecimento, organizado pelo Secretário de
Estado do Vaticano, Cardeal Bertone, para promover o seu livro L’Ultima Veggente di Fatima [“A
última vidente de Fátima”].
O Dr. Antonio Socci, autor de O Quarto Segredo de Fátima, e o Dr. Solideo Paolini, autor de
Não desprezeis a profecia, estiveram presentes a este acontecimento, que teve lugar a 21 de
Setembro na Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma, com a presença de dignitários do
Governo, banqueiros, prelados do Vaticano e representantes da imprensa.
Como o Dr. Socci é um jornalista e personalidade de televisão muito conhecido, o seu livro
causou grande celeuma na Itália e por todo o mundo. A última vidente de Fátima do Cardeal Bertone
foi uma tentativa, embora falhada, de refutar a tese principal do livro de Socci. Além de muitas
indicações em como o Terceiro Segredo não foi revelado na sua totalidade, o livro de Socci contém o
depoimento do Arcebispo Capovilla, secretário particular do Papa João XXIII, que admitiu ao Dr.
Solideo Paolini que havia, de facto, dois textos do Terceiro Segredo.
Pouco antes do começo do evento, dentro do auditório, Socci pediu licença ao Padre Federico
Lombardi, Director do Gabinete de Imprensa do Vaticano, para falar ao Cardeal Bertone. O Padre
Lombardi recusou, insistindo que o Cardeal não aceitaria quaisquer perguntas. Socci e Paolini
dirtigiram-se em seguida à entrada da “Aula Magna” (o “grande auditório” da Universidade), na
esperança de falarem ao Cardeal quando este chegasse. Mas ao ver o Dr. Socci, o Cardeal Bertone
apressou-se a entrar por uma porta lateral, para evitar as perguntas de Socci.
Seguranças do Vaticano abordaram imediatamente o Dr. Socci, exigindo que ele deixasse de
falar aos jornalistas e ordenando-lhe que se fosse embora. Quando Socci respondeu, explicando que
era simplesmente um jornalista e que tinha o direito a estar ali, começaram a empurrá-lo com força.
“É ultrajante,” disse Socci, como noticiou o Il Corriere della Sera, “Eu só queria fazer uma
pergunta de um minuto e obter uma resposta rápida: sim ou não. Mas o Cardeal Bertone, tendo sido
notificado da minha presença, foi por uma porta de serviço e entrou directamente no salão de
conferências. Foi uma táctica estranha que levou todos os que a testemunharam a rir-se [de
Bertone].”
“Depois disso”, continuou o Dr. Socci, “três seguranças do Vaticano empurraram-me para fora
do local, dizendo que eu não podia ser entrevistado ali. Uma cena ridícula, que chocou todos os meus
colegas que estavam presentes, e também me atordoou, porque sou um defensor convicto do
Vaticano”.
Solideo Paolini, que acompanhava Socci, também sofreu um tratamento brutal por parte dos
seguranças do Vaticano, que lhe arrancaram o telemóvel à força, magoando-lhe a mão com tal acto.
O Dr. Paolini tem uma gravação do Arcebispo Capovilla a admitir que há realmente dois textos
diferentes do Terceiro Segredo. O Dr. Socci estava a tocar a gravação para os jornalistas quando os
seguranças o afastaram do local à força.
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O jornal italiano Il Giornale noticiou: “Para os jornalistas que ali estavam, Socci tocou uma
gravação com a voz de Capovilla que, em 21 de Junho de 2007, disse: ‘Havia mais qualquer coisa,
além das quatro páginas, um acrescento, sim.’ Palavras essas que reforçam a teoria da existência de
uma segunda folha de papel com a interpretação do Segredo.”
John Vennari, editor do Catholic Family News, disse: “A fuga de Bertone perante Socci e
Paolini, a sua recusa de responder a perguntas honestas, e o tratamento brutal que estes dois
jornalistas receberam dos seguranças do Vaticano só reforçam a convicção de que Bertone tem algo
a esconder sobre a revelação completa do Terceiro Segredo.”
Para mais informações sobre este tema importante e altamente controverso, incluindo o
raciocínio provável por detrás da gestão agressiva, por parte do Vaticano, do Dr. Socci e do Dr.
Paolini, e como isto está ligado à situação muito controversa do Terceiro Segredo de Fátima, veja
“O encobrimento do Terceiro Segredo de Bertone continua a desatar-se”.
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