
Projeto de Voto de Pesar nº 85

Pelo falecimento do Cónego João Seabra

João Maria Félix da Costa Seabra, sacerdote católico, foi uma personalidade 
incontornável da sociedade portuguesa e da Igreja Católica, faleceu aos 72 anos no 
passado dia 3 de junho de 2022.

Nasceu em Lisboa, a 14 de Setembro 1949. Formou-se em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Direito de Lisboa, tendo entrado para o seminário dos Olivais 
no ano de 1973. Fez a sua Licenciatura de Teologia na Universidade Católica de Lisboa e 
a Licenciatura em Direito Canónico, na Universidade de Salamanca, Doutor em Direito 
Canónico, na Universidade Urbaniana.

Foi ordenado sacerdote em 1978 pelo Cardeal D. António Ribeiro, tendo pouco depois se 
tornado capelão da Universidade Católica de Lisboa até 1988. Foi pároco da Igreja de 
Santos-o-Velho de 1989 a 2002 e da Igreja de Nossa Senhora da Encarnação de 2004 a 
2018. Para além disso, foi fundador e Presidente da Associação para a Educação, Cultura 
e Formação, associação que fundou o Colégio de S. Tomás e que está também 
responsável pela gestão do Colégio de S. José do Ramalhão.

Em 2019 foi condecorado pelo Senhor Presidente da República Portuguesa, Marcelo 
Rebelo de Sousa, com o Grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Considerado como um dos sacerdotes mais emblemáticos das últimas décadas, teve uma 
vasta obra deixada em várias áreas. Desempenhou um papel crucial nos anos 70, no 
contexto pós- concílio Vaticano II e nas transições que isso levaria à Igreja portuguesa, 
num espírito de abertura ao mundo e à realidade. Acompanhou o movimento das Equipas 
de casais e Jovens de Nossa Senhora, foi assistente nacional do Movimento Comunhão e 
Libertação em Portugal.

João Seabra foi um homem que durante a sua vida soube sempre colocar o seu olhar no 
amor à Verdade, não tendo por isso medo de a defender. Foi muitas vezes polémico por 
não ser politicamente correto. Foi um dos maiores defensores dos Direitos Humanos, 
defendendo a Dignidade da Vida Humana desde a conceção até à morte natural, 
inspirando e apoiando muitos movimentos e associações de apoio à Vida e Família.  

Será sempre lembrado pelo seu legado pastoral, pelo testemunho de fé aliado à razão e 
por ter sido para muitos, católicos, praticantes de outros credos ou descrentes, 
testemunho de que “do Amor ninguém foge”.

A Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, expressa o seu profundo pesar 
pelo falecimento do Cónego João Seabra, transmitindo à sua família e amigos as mais 
sentidas condolências.



Palácio de São Bento, 6 de junho de 2022.

Os Deputados do Grupo Parlamentar do Chega,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias - Rui 

Afonso - Rui Paulo Sousa


