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D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa

Ingressou em 1973 no Seminário Maior de Cristo Rei 
dos Olivais e, no ano seguinte, licenciou-se em História 
na Faculdade de Letras de Lisboa.
A partir de 1975 lecionou História da Igreja 
na Universidade Católica Portuguesa. Formou-se em 
Teologia nesta mesma universidade em 1979, ano da 
sua ordenação sacerdotal.

Doutorou-se em Teologia Histórica em 1992 e foi 
diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da 
Universidade Católica Portuguesa entre 2000 e 2007. 
É desde 1993, membro da Sociedade Científica da 
Universidade Católica e, desde 1996, Sócio Académico 
Correspondente da Academia Portuguesa de História.

Foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa, com o título de 
bispo titular de Pinhel, em Janeiro de 1999 por João 
Paulo II. Escolheu para lema episcopal: «In Lumine
tuo» (Na Tua luz).

Foi nomeado Promotor da Pastoral da Cultura na 
Conferência Episcopal Portuguesa em Abril de 2002 e 
foi o presidente da Comissão Episcopal da Cultura, 
Bens Culturais e Comunicações Sociais entre 2005 e 
2011. É por isso uma figura reconhecida no meio 
cultural português com a sua contribuição na Pastoral 
Cultural em Portugal, é um excelente comunicador e é 
muito respeitado pelos meios intelectuais dentro e 
fora da Igreja. Colabora regularmente com vários 
órgãos de comunicação social, participando 
designadamente em O Dia do Senhor, da Rádio 
Renascença, tendo ainda uma colaboração ativa na 
programação da Ecclesia na RTP2, onde dispõe de um 
espaço de comentário semanal.

Foi nomeado bispo do Porto em Fevereiro 2007 pelo 
Papa Bento XVI. É o atual presidente da Conferência 
Episcopal desde 2013 e foi nomeado membro do 
Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais.

Foi nomeado Patriarca de Lisboa em Maio de 2013 e 
em janeiro de 2015 recebeu o pálio cardinalício das 
mãos do Papa Francisco, na Basílica de São Pedro.

Considerado um dos profundos pensadores do País na 
atualidade, recebeu várias condecorações, medalhas e 
distinções. Algumas das mais relevantes:
Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.
Grã-Cruz Pro Piis Meritis outorgada pela Ordem 
Soberana e Militar de Malta. 
Prémio Pessoa, em Dezembro de 2009, por ser “uma 
referência ética para a sociedade portuguesa no seu 
todo”, o primeiro dignitário da Igreja Católica a 
receber esta distinção.

Doutoramento Honoris causa em Ciência 
Política, Cidadania e Relações 
Internacionais atribuído pela Universidade 
Lusófona do Porto em Maio de 2012.

É autor de uma vasta obra historiográfica, com 
cerca de 40 títulos, sobre temas das áreas de 
História, Igreja e Sociedade, Teologia e 
Pastoral, publicados em edições e revistas da 
especialidade.

No dia 19 de Outubro, pelas 21:00, no Centro 
Cultural Franciscano ao Largo da Luz em Lisboa, 
D. Manuel Clemente vai-nos ajudar a Pensar 
Portugal Atual.


