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4ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriénio 2021-

2025 

 

VOTO DE PESAR Nº 2 
 

Padre João Seabra 

 

O Padre João Seabra nasceu a 14 de Setembro de 1949, tendo sido baptizado na Basílica da 

Estrela no dia 27 do mesmo mês. 

 

Tendo-se mudado com a sua família ainda novo para a freguesia da Estrela, ali viveu até à morte 

da senhora sua mãe. Aluno brilhante do Liceu Pedro Nunes, foi depois um dos mais destacados 

alunos daquela que é considerada umas das mais extraordinárias gerações da Faculdade de 

Direito de Lisboa. 

 

Depois de Licenciado em Direito, entrou para o Seminário dos Olivais, em tempos conturbados. 

A sua Fé, aliada à sua inteligência, coragem e sentido de humor, foram essenciais para enfrentar 

as turbulências do período revolucionário. 

 

Foi ordenado sacerdote pelo Cardeal António Ribeiro, no dia 5 de Novembro de 1978. Como 

sacerdote, foi um pastor de almas. Defensor ardente da presença pública da Igreja, lutou sempre 

pela sua liberdade. Educou gerações e gerações de jovens, como capelão da Universidade 

Católica Portuguesa, como responsável das Equipas de Nossa Senhora e das Equipas de Jovens, 

como responsável do movimento Comunhão e Libertação, ao qual se entregou totalmente, e aos 

Colégio de São Tomás e São José do Ramalhão, e em todos os lugares onde se fez presente. A 

todos falou de Jesus, sem medo ou vergonha. 

 

Incentivou sempre a presença dos católicos na política, na defesa da Verdade, sendo um dos 

grandes responsáveis pelo aparecimento do movimento pró-vida em Portugal.  

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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Como pároco da Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, no Chiado, contribuiu de forma decisiva 

para a revitalização do coração da nossa cidade. 

 

É impossível falar da Igreja Católica nos últimos 50 anos em Portugal, sem falar do Padre João 

Seabra, um pastor cuja Fé transformou, confortou e edificou milhares de portugueses. 

 

Foi fundador e presidente da APECEF, Associação para a Educação, Cultura e Formação, entidade 

promotora do Colégio de São Tomás, situado na nossa freguesia do Lumiar e também 

responsável pela gestão do Colégio de S. José do Ramalhão, no concelho de Sintra. 

 

O Padre João Seabra foi condecorado por Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo 

Rebelo de Sousa, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. 

 

Foi ainda, Cavaleiro Capelão da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e 

Comendador da Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro de Jerusalém. 

 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária no dia 29 de 

Junho, manifesta o seu profundo pesar pela morte do Padre João Seabra,  e endereça as suas 

condolências ao Patriarcado de Lisboa, ao Cabido da Sé Patriarcal, à Direcção da APECEF, à 

família e a todos os fregueses que vão sentir a sua falta. 

 

Lisboa, 29 de Junho de 2022 

 

Mais delibera: 

 

 Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia;  

 Juntar a acta desta sessão. 

 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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Os proponentes: 

Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Rodrigo Benítez (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS) 

Camila Botão (PSD) 

João Vás e Lima (PSD) 

Paulo Guerra (PSD) 

Marta Vieira (PSD) 

Pedro Monteiro (PSD) 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE         

Votos a favor: 19  
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