
                                                                                                                           

5ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2021-2025 

VOTO DE PESAR Nº 1 

Padre António Vaz Pinto, SJ 

Com raízes familiares em Arouca, nasceu em Lisboa a 2 de junho de 1942, o P. António 

Vaz Pinto teve uma vida cheia e intensa, sendo responsável pela criação e 

implementação de várias obras da Companhia de Jesus de grande relevância apostólica, 

entre as quais se destacam os Leigos para o Desenvolvimento (1986), o Centro São Cirilo 

(2002), no Porto, e o Centro Universitário Padre Manuel da Nóbrega (1975-1984), em 

Coimbra, e mais tarde o Centro Universitário Padre António Vieira (1984-1997), em 

Lisboa. Foi também Alto-Comissário para as Migrações e Minorias Étnicas durante três 

anos (2002-2005).  

Entrou para a Companhia de Jesus em 1965, em Soutelo, depois de ter feito os seus 

estudos no Colégio São João de Brito, em Lisboa, e ter frequentado durante 4 anos, o 

curso de Direito na Universidade Clássica de Lisboa. Licenciou-se depois em Filosofia, 

em Braga, e em Teologia na Alemanha, na universidade de Frankfurt am Main. 

Foi ordenado padre em 1974, tendo dedicado grande parte da sua vida à formação cristã 

e espiritual dos universitários e ao acompanhamento de vários grupos. Depois, entre 

1997 e 2001, foi Reitor da Comunidade Pedro Arrupe, em Braga, onde os jesuítas fazem 

parte da sua formação, e ainda Reitor da Basílica do Sagrado Coração, na Póvoa de 

Varzim. Seguiu-se, em 2001, a missão de Diretor do Centro de Reflexão e Encontro 

Universitário Inácio de Loyola, no Porto, terra onde viria a lançar também a criação do 

Centro São Cirilo (2002), que dá apoio a migrantes e refugiados. Entre 1998 e 2005 foi 

assistente nacional da Comunidade de Vida Cristã (CVX) e durante um longo período, 

entre 1984 e 1992, foi também o Presidente da Direção do Centro Social da Musgueira, 

na freguesia do Lumiar em Lisboa. 

 Em 2008, foi nomeado Diretor da Revista Brotéria e mais tarde, em 2014, Reitor da 

Igreja de São Roque e Capelão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Trabalhou 

também, durante vários anos, na Rádio Renascença, onde foi assistente entre 1984 e 

1997, e colaborou com vários órgãos de comunicação social. Foi também fundador da 

produtora de conteúdos religiosos Futuro e esteve no projeto inicial da criação da TVI. 

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


Participou também na criação do Banco Alimentar contra a Fome, em 1992, tendo 

pertencido à sua direção durante vários anos. 

 No dia 30 de janeiro de 2006 foi distinguido pelo Presidente da República, Dr. Jorge 

Sampaio, com a Grande Oficial da Ordem Infante D. Henrique. Foi ainda autor de sete 

livros sobre teologia, filosofia e vida cristã, e dois de memórias, onde conta a história da 

sua vida. O seu último livro, é sobre as suas memórias mais recentes, sendo editado pela 

Alêtheia Editores. 

De todas as “obras” criadas, sustentadas e geridas pelo P. António Vaz Pinto, bem como 

de todos os cargos que desempenhou, a ação mais importante, e por ele mais cuidada 

e amada, foi a sua atividade explicitamente sacerdotal, na celebração dos sacramentos, 

na eloquente pregação da Palavra e nos Exercícios Espirituais, e no acompanhamento 

pessoal dispensado a tantas e tantas pessoas, que recentemente se despediram dele e 

que continuarão a contar com este seu acompanhamento, agora a partir do Céu. 

O P. António Vaz Pinto estava, atualmente e desde 2019, na comunidade dos jesuítas 

em Évora, onde era Capelão da Santa Casa da Misericórdia e desempenhava a sua ação 

pastoral, acompanhando pessoas e grupos, orientado exercícios espirituais. 

 

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

dia 29 de Setembro, manifesta o seu profundo pesar pela morte do Padre António Vaz 

Pinto e endereça as suas condolências à Igreja Católica Portuguesa, à Província 

Portuguesa da Companhia de Jesus, à Direcção do Centro Social da Musgueira, à 

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

 

Lisboa, 29 de Setembro de 2022 

Mais delibera: 

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

 Juntar a acta desta sessão. 

 

Os proponentes: 

Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Rodrigo Benítez (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS) 

 


