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Voto de Pesar n.º 386/XIII

Pelo falecimento de D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto

Nascido em Cinfães, em 1948, foi ordenado sacerdote em 1972, tendo sido 
licenciado em filosofia em Paria, em 1977, onde era, desde 1974, responsável 
pastoral da Comunidade portuguesa emigrante da paróquia de S. João Baptista de 
Neuilly-sur Seine.

Ordenado bispo em 2004, D. António foi bispo auxiliar de Braga, bispo de Aveiro 
e, desde 2014, bispo do Porto.

Na sua morte, inesperada, lembramos o seu olhar de luz e alegria, o pastor sempre 
disponível e o bispo humilde, que quis conhecer e acolher todas as pessoas da sua 
diocese do Porto.

D. António Francisco dos Santos era também, atualmente, o presidente da 
comissão episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, e dedicou-se
inteiramente às missões, e responsabilidades, que recebeu - numa entrega que 
traduziu na sua divisa episcopal, "nas Tuas mãos" -, sempre com a preocupação 
pelos excluídos e por quem sofre.

Dizia o Bispo do Porto que “todos somos imprescindíveis na construção de um 
país melhor”. Neste dia,  depois da morte de um homem simples e bom, que lutou 
contra a indiferença e pelos marginalizados, ficamos com a certeza que o seu
exemplo, imprescindível, ficará “no coração agradecido dos vivos”.

Reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República apresenta as condolências 
à família de D. António Francisco dos Santos e à Igreja Católica Portuguesa, 
particularmente à comunidade diocesana do Porto, lembrando o seu propósito 
exemplar de "fazer caminho de bondade e de esperança na busca comum de um 
mundo melhor".

Palácio de São Bento, 11 de setembro de 2017 
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