
Declaração de voto 

Voto 548/XIII/3.ª (CDS-PP)  

 

O voto 548/XIII/3.ª, apresentado pelo CDS-PP, foi um voto de louvor pela nomeação de D. 

António Marto para o Colégio Cardinalício no qual se propõe que a Assembleia da República 

saúde e felicite esta nomeação. 

Votei favoravelmente essencialmente por dois motivos. Por um lado, devido ao facto de o 

conteúdo concreto do voto proposto ao plenário ser relativamente moderado e limitado a 

uma descrição do percurso de vida de D. António Marto, pelo que entendo que a aprovação se  

tratou de uma justa felicitação da Assembleia da República a um cidadão português de re levo 

com um percurso e ação meritórios e merecedores de reconhecimento. 

Por outro lado, entendo que, tendo em conta que esta foi uma nomeação feita p or Sua 

Excelência o Papa Francisco que está a imprimir uma nova visão do papel da Igreja na 

sociedade e dada a importância da comunidade católica no nosso país, é particularmente 

relevante que, através da aprovação deste voto de louvor, a Assembleia da Repúbl ica dê um 

sinal de que acompanha o regozijo da comunidade católica portuguesa e de outros 

portugueses por esta nomeação.  

Porém, diga-se que, não obstante o sentido de voto por mim adotado, entendo que é 

necessário sublinhar que Portugal é um Estado laico, não confessional, onde vigora a liberdade 

religiosa e existe uma clara separação entre o Estado e a Igreja. Neste sentido, e  tratando-se 

de um assunto interno da igreja católica, uma possibilidade de posição relativamente a este 

voto seria a abstenção. A opção pelo voto favorável deve ser entendida dentro deste 

enquadramento merecendo aprovação apenas devido aos termos em que foi formulado (que 

não põe em causa  o carácter laico do Estado) e, como referido, numa lógica de mero respeito 

pelo regozijo da comunidade católica em Portugal - sendo que qualquer voto de conteúdo 

similar e com os pressupostos anteriormente elencados que fosse relativo a outras re l igiões 

mereceria a minha concordância, sempre com esta ressalva. 
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