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Papa reforça peso das periferias 
no futuro conclave

Francisco deu mais um passo para 

imprimir o seu cunho no trajecto 

que quer para a Igreja Católica ao 

anunciar ontem a nomeação de 

20 novos cardeais. Dos 15 que têm 

menos de 80 anos, e que por isso 

poderão participar no conclave que 

elegerá o próximo Papa, nove são 

oriundos de países em desenvolvi-

mento, três dos quais nunca tinham 

antes tido um representante no co-

légio cardinalício. Um desejo de ir 

ao encontro das periferias — e não 

apenas as geográfi cas — que subli-

nha ao escolher também bispos de 

dioceses mais pequenas, esquecidas 

ou fl ageladas pela violência e as de-

sigualdades.

Os 15 novos eleitores “são oriun-

dos de 14 países de todos os conti-

nentes, o que sublinha a ligação in-

dissolúvel entre a Igreja de Roma e 

as igrejas particulares presentes no 

mundo”, disse Francisco durante a 

oração do Angelus, na Praça de São 

Pedro, ao anunciar, pela segunda vez 

no seu pontifi cado, os bispos a quem 

entregará o barrete cardinalício.  

Entre eles está D. Manuel Clemen-

te, patriarca de Lisboa desde Maio 

de 2013, e Arlindo Gomes Furtado, 

bispo de Santiago de Cabo Verde, 

uma das dioceses mais antigas de 

África, mas que nunca tinha tido 

um cardeal. Além de Cabo Verde, 

o Papa escolheu também um re-

presentante de Tonga, pequeno 

arquipélago no Pacífi co, e outro da 

Birmânia, país de maioria budista 

onde os católicos representam ape-

nas 1% da população, mas onde o 

novo “purpurado”, o arcebispo de 

Rangum, Charles Maung Bo, se tem 

assumido como uma das vozes mais 

respeitadas no apoio ao processo de 

transição política.

“O critério mais evidente [destas 

nomeações] é a universalidade”, 

confi rmou o porta-voz do Vaticano, 

sublinhando o facto de não ter sido 

incluído na lista nenhum prelado 

dos Estados Unidos ou do Canadá 

“que já têm um número signifi ca-

tivo” de presenças no colégio car-

dinalício. Mas o padre Frederico 

Lombardi podia também ter citado 

o caso da Europa que tem, de lon-

ge, o maior contingente de cardeais 

eleitores, e que só foi contemplada 

agora com cinco nomeações (para 

um total de 57).

“Francisco é o primeiro Papa jesu-

íta e é o primeiro que vem da Améri-

ca Latina. Ele percebe que a Igreja é 

universal e, por isso, o mundo tem 

de estar representado de forma plu-

ral e a partir das periferias”, disse 

ao PÚBLICO o teólogo Anselmo Bor-

ges. O padre Tolentino de Mendonça 

concorda, explicando que as esco-

lhas de Francisco demonstram “um 

esforço muito grande para reconhe-

cer as realidades muito diferentes da 

Igreja”, trazendo “bispos pastores 

que representam o mundo na sua 

vastidão”, ou que estão à frente de 

dioceses mais pequenas ou que nun-

ca tiveram um cardeal.

À excepção de Lisboa, Francisco 

não incluiu na lista outros titulares 

de “sedes cardinalícias”, dioceses 

que pela sua dimensão ou impor-

tância histórica são habitualmen-

te lideradas por cardeais. Voltou a 

manter Veneza ou Turim em lista de 

espera, privilegiando dioceses em 

expansão (caso de Hanói, no Viet-

name), situadas em países pobres 

(como a de Addis Abeba, na Etiópia) 

ou cujos dirigentes levantam a voz 

para denunciar a violência, caso do 

novo cardeal Alberto Suárez Inda, 

arcebispo de Morelia, situado num 

dos estados mexicanos mais massa-

crados pelo narcotráfi co. 

Mesmo os dois italianos da lista 

vêm das “periferias”: Francesco 

Montenegro é arcebispo da dioce-

se siciliana de Agrigento e lidera o 

grupo de prelados italianos que co-

ordena a resposta aos desafi os das 

migrações; Edoardo Menichelli, 

arcebispo de Ancona, é conhecido 

pelo seu estilo pastoral e dedicação 

aos mais pobres.

Em busca de um legado
Nas “notas” que distribuiu de-

pois do anúncio papal, Lombardi 

sublinha que apenas um dos no-

vos cardeais, o francês Dominique 

Mamberti, ocupa uma posição na 

Cúria, o governo da Santa Sé que o 

O Papa lembrou que os  15 novos eleitores “são oriundos de 14 países de todos os continentes” 

Novos cardeais vêm sobretudo dos 
países do Sul e de pequenas dioceses. 
Escolhas refl ectem a universalidade que 
Francisco quer ver reconhecida na Igreja

Igreja Católica
Ana Fonseca Pereira, 
Ana Dias Cordeiro

Papa se comprometeu a reformar e 

que, em vésperas de Natal, foi pre-

senteada com um discurso em que 

Francisco lhe apontou os males do 

carreirismo, do apego à burocracia 

e à má-língua.

“Nomear novos cardeais antes de 

a reforma estar concluída não faria 

sentido”, escreveu Thomas Reese, 

padre jesuíta e analista do jornal Na-

tional Catholic Reporter, que numa 

antevisão do anúncio papal afi rmava 

que a lista “poderia ser determinan-

te para perceber se o pontifi cado de 

Francisco é um episódio ou um pon-

to de viragem na História da Igreja”. 

Caberá ao colégio “determinar se o 

seu legado será duradouro quando 

for chamado a escolher um suces-

sor”, sublinhou Reese.

Em dois anos, Francisco nomeou 

já 31 cardeais eleitores, quase um 

terço dos 125 que estão actualmen-

te em condições de eleger, entre 

um deles, o próximo Papa e uma 

dúzia completará 80 anos (a idade 

limite para participar no conclave) 

até 2016. “Ele sabe que vai estar à 

frente da Igreja mais uns dois ou três 

anos. Está pois, de alguma manei-

ra, a preparar a sua sucessão”, diz 

Anselmo Borges, acreditando que, 

O Papa Francisco 
“sabe que vai 
estar à frente 
da Igreja mais 
uns dois ou três 
anos. Está pois, de 
alguma maneira, 
a preparar a sua 
sucessão”, diz 
Anselmo Borges
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ao reforçar o peso de África, da Ásia 

e da América Latina, Francisco es-

tá a fomentar “uma Igreja descen-

tralizada e representada de forma 

universal.”

Mas a função dos cardeais não 

se esgota na escolha do futuro ocu-

pante do trono de São Pedro. São, 

enquanto membros do colégio car-

dinalício, conselheiros que o Papa 

pode consultar para os mais vastos 

assuntos — Francisco anunciou on-

tem que irá reuni-los em consistório 

a 12 e 13 de Fevereiro para discutir a 

reforma da Cúria. John Allen, vati-

canista e correspondente do Boston 

VINCENZO PINTO/AFP

Arlindo Furtado, Cabo Verde
Tem 67 anos e em 2003 
tornou-se o primeiro bispo 
da recém-criada diocese 
do Mindelo. O Governo de 
Cabo Verde disse que a sua 
nomeação como cardeal é 
um momento histórico para 
o país e expressou o desejo 
que, a partir de agora, a Igreja 
Católica do país tenha maior  
autonomia administrativa.

Charles Maung, Birmânia
É o líder espiritual de uma 
ultraminoria — os católicos 
são apenas 1% neste país 
multi-religioso, mas onde 
domina o budismo. Tem 66 
anos e defende a unidade das 
“diferentes almas” (pede o fim 
da perseguição aos rohingya, 
muçulmanos) e defende as 
mudanças políticas em curso 
nos últimos anos no país. 

Soane Paini, Tonga
A família real do Reino de 
Tonga é metodista, o que 
influencia a vivência religiosa 
dos 106 mil habitantes 
daquelas ilhas polinésias. A 
Igreja Católica tem também 
grande implantação. Paini será 
o mais jovem dos cardeais — 
tem 56 anos e, a par do cardeal 
da Nova Zelândia, reforça 
a presença da Oceânia no 
colégio cardinalício.

As estreias

Já era esperada a nomeação do Pa-

triarca de Lisboa, D. Manuel Cle-

mente, que no dia 14 de Fevereiro 

receberá o barrete cardinalício das 

mãos do Papa Francisco. “Do pon-

to de vista jurídico”, diz o teólogo 

Anselmo Borges, a nomeação “não 

reforça o seu poder na diocese de 

Lisboa”. “Mas torna-se conselheiro 

do Papa e, como tal, vai ter uma voz 

com mais peso. Torna-se uma fi gura 

com relevo mundial. A sua escolha é 

um acto de confi ança do Papa”.

“Se o Papa o escolhe para o círculo 

mais próximo dos seus conselheiros, 

espera-se que siga na linha do Papa 

Francisco — um Papa que denuncia 

o neoliberalismo, que está próximo 

das pessoas. Espero que se bata por 

uma Igreja mais independente para 

poder ser uma voz crítica, que chame 

a atenção dos políticos para políticas 

mais favoráveis à justiça social e ao 

bem comum. E [que seja] uma voz 

que denuncie a corrupção e a cum-

plicidade entre os poderes políticos 

e os poderes económicos.”

O padre José Tolentino de Men-

donça diz também que ao ser espe-

rada —uma vez que tradicionalmente 

Lisboa é uma sede cardinalícia — a 

nomeação não deixa de salientar os 

méritos do Patriarca: “o seu estilo 

de episcopado, a sua capacidade de 

estabelecer uma relação com a cul-

tura e a contemporaneidade de uma 

forma muito positiva, bem como o 

contributo que ele pode dar à Igreja 

Eleição de D. Manuel é “um 
acto de confiança do Papa”

universal.” É o reconhecimento de D, 

Manuel “quer pelas suas qualidades 

quer pelo catolicismo em Portugal e 

por aquilo que ele representa.”

D. Manuel Clemente chega, aos 66 

anos, a um novo patamar de uma 

carreira que podia ter começado 

aos 13, mas que esperou por algum 

percurso de vida secular antes do 

sacerdócio. “A minha mãe sempre 

me disse: ‘Estudas primeiro’. Era 

uma mulher muito religiosa, nada 

piegas”, disse numa entrevista pu-

blicada em Dezembro na revista 2. 

Estudou História, na Faculdade de 

Letras de Lisboa. E entrou no semi-

nário aos 24 anos.

Até 1980, foi vigário paroquial co-

adjutor das paróquias de Runa e Tor-

res Vedras (onde nasceu) e em 1989 

foi nomeado cónego da Sé Patriarcal 

de Lisboa. Em 1997 tornou-se reitor 

do Seminário Maior dos Olivais. Pelo 

meio, doutorou-se em Teologia His-

tórica pela Universidade Católica. “A 

minha casa foi sempre uma casa de 

História. A minha mãe gostava imen-

so de História”, disse na entrevista.

Em 1999, foi nomeado por João 

Paulo II bispo auxiliar de Lisboa com 

título de bispo de Pinhel, tendo como 

lema do seu episcopado In lumine 

tuo (Na tua luz). Em 2007, Bento XVI 

nomeou-o bispo do Porto, cargo que 

exerceu até ser nomeado patriarca, a 

7 de Julho de 2013, sucedendo a D. Jo-

sé Policarpo, que resignara em 2011, 

ao fazer 75 anos. A.D.C. e A.G.F.
NUNO FERREIRA SANTOS

D. Manuel Clemente recebe o barrete cardinalício a 14 de Fevereiro

Globe, diz que entre os 15 nomes “há 

um conjunto de destacados modera-

dos e nenhum com clara reputação 

conservadora”. Uma tendência que 

não espanta Anselmo Borges: “o Pa-

pa quer ter o apoio de cardeais que 

estejam na linha de revolução que 

ele quer operar dentro da Igreja”. 

Já o padre Tolentino de Mendonça 

diz que não faz sentido uma “divi-

são entre conservadores e progres-

sistas a este nível”. “A realidade do 

mundo em si é tão diversa. Do que 

se trata aqui é pôr a falar entre si 

realidades diferentes, entre o centro 

e a periferia.”

“O critério mais 
evidente [destas 
nomeações] é a 
universalidade”
Frederico Lombardi
Porta-voz do Vaticano
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Novos cardeais vêm 
dos países do Sul e de 
pequenas dioceses. Escolhas 
refl ectem a universalidade 
que Francisco quer ver 
reconhecida na Igreja p20/21

Papa reforça peso 
das periferias no 
futuro conclave


