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Voto de Pesar
pela morte do Cardeal D. José Policarpo, Patriarca Emérito de Lisboa
Nascido em 1936, 0. José Policarpo esteve grande parte da sua vida ligado à cidade de Lisboa.
Ordenado padre em 1961, acompanhou com entusiasmo os ventos de mudança trazidos pelo
Concílio Ecuménico Vaticano II, iniciado nesse ano. Professor e Reitor do Seminário Liceal de
Penafirme, Reitor do Seminário dos Olivais entre 1970 e 1977, mais tarde Reitor da
Universidade Católica Portuguesa, foi nomeado bispo-auxiliar de Lisboa em 1978, arcebispo
coadjutor de Lisboa em 1997, 162 patriarca de Usboa em 1998 e cardeal em 2001. 0. José
Policarpo foi Cardeal-Patriarca de Usboa até 2013.
Era um intelectual apaixonado pela procura da verdade, homem rigoroso e conversador, autor
de numerosos estudos na área da Teologia, da Pastoral e da Sociologia, publicados em livro em
diversas editoras e nas principais revistas da especialidade, nomeadamente na Didaskalia e no
Communio.
Grande personalidade da Igreja Católica portuguesa e membro dos Conselhos Pontifícios para
a Cultura e para os Leigos, contribuiu decisivamente para a renovação da Igreja Católica em
Portugal, tendo colaborado directamente com os Papas João Paulo lI e Bento XVI. Participou
na eleição do Papa Bento XVI e do actual Papa Francisco. Esteve na linha da frente da defesa
do diálogo entre religiões, tema aliás da sua tese de 4~L::..u’t1~, em 1968, intitul?da
“Teologia das Religiões não cristãs”. ~
f~.ocbtL~&i4.tCÍ Coato 4€iMC4 do &qct
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Teve sempre uma intervenção activa na sociedade portuguesa, com preocupações culturais,
sociais e cívicas, destacando-se o seu espírito de abertura, a sua independência de espírito, a
sua capacidade de diálogo e a sua atenção aos “sinais dos tempos”. Faleceu aos 78 anos, no
passado dia 12 de Março.
Nesta hora de profundo pesar, a Assembleia Municipal de Lisboa honra a sua memória e o seu
legado e apresenta à família, à Igreja Católica Portuguesa, aos seus amigos e a todos os
católicos os mais profundos sentimentos por esta perda tão relevante, recomendando à
Câmara Municipal que estude a melhor forma de contribuir para perpetuar na cidade o seu
exemplo.
Lisboa, 18 de Março de 2014
Helena Roseta
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Voto de Pesar
pela morte de D. José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa
Nascido em 1936? D. José Policarpo esteve grande parte da sua vida ligado à cidade de Lisboa.
Ordenado padre em 1961, acompanhou com entusiasmo os ventos de mudança trazidos pelo
Concílio Ecuménico Vaticano II, iniciado nesse ano. Professor e Reitor do Seminário Uceal de
Penafirme, Reitor do Seminário dos Olivais entre 1970 e 1977, mais tarde Reitor da
Universidade Católica Portuguesa, foi nomeado bispo-auxiliar de Lisboa em 1978, arcebispo
coadjutor de Lisboa em 1997, 16~ patriarca de Usboa em 1998 e cardeal em 2001. D. José
Policarpo foi Cardeal-Patriarca de Usboa até 2013.
Era um intelectual apaixonado pela procura da verdade, homem rigoroso e conversador? autor
de numerosos estudos na área da Teologia, da Pastoral e da Sociologia, publicados em livro em
diversas editoras e nas principais revistas da especialidade, nomeadamente na Didaskalia e no
Communio.
Grande personalidade da Igreja Católica portuguesa e membro dos Conselhos Pontifícios para
a Cultura e para os Leigos, contribuiu decisivamente para a renovação da Igreja Católica em
Portugal, tendo colaborado directamente com os Papas João Paulo II e Bento XVI. Participou
na eleição do Papa Bento XVI e do actual Papa Francisco: Esteve na linha da frente da defesa
do diálogo entre religiões, tema aliás da s a tese de’~ t~”~4~rrtb, em 1968, intitulada
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Teve sempre uma intervenção activa na sociedade portuguesa, com preocupações culturais,
sociais e cívicas, destacando-se o seu espírito de abertura, a sua independência de espírito, a
sua capacidade de diálogo e a sua atenção aos “sinais dos tempos”. Faleceu aos 78 anos, no
passado dia 12 de Março.
Nesta hora de profundo pesar, a Assembleia Municipal de Usboa honra a sua memória e o seu
legado e apresenta à família, à Igreja Católica Portuguesa, aos seus amigos e a todos os
católicos os mais profundos sentimentos por esta perda tão relevante, recomendando à
Câmara Municipal que estude a melhor forma de contribuir para perpetuar na cidade o seu
exemplo.
Lisboa, 18 de Março de 2014
Helena Roseta
Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
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Exma Senhora
Maria Edite Cruz Policarpo
Centro Social Paroquial de São Vicente de
Paulo
Rua da Igreja Bairro da Serafina
1070-321 Lisboa
-

Sua referência
Assunto:

Sua data

Nossa referência

Data

OF/02651AML114

26-03-2014

Voto de Pesar Sessão da Assembleia Municipal de Lisboa de 18 de Março de 2014
-

Levo ao conhecimento de V~ Exa que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua reunião de 18
de Março, aprovou, por unanimidade, um Voto de Pesar (assinalado com um minuto de
silêncio), pelo falecimento do Cardeal D. José Policarpo, Patriarca Emérito de Lisboa, que
abaixo se transcreve:

“pela morte do Cardeal D. José Policarpo, Patriarca Emérito de Lisboa
Nascido em 1936, D. José Policarpo esteve grande parte da sua vida ligado à cidade de
Lisboa. Ordenado padre em 1961, acompanhou com entusiasmo os ventos de mudança
trazidos pelo Concilio Ecuménico Vaticano II, iniciado nesse ano. Professor e Reitor do
Seminário Liceal de Penafirme, Reitor do Seminário dos Olivais entre 1970 e 1977,
mais tarde Reitor da Universidade Católica Portuguesa, foi nomeado bispo-auxiliar de
Lisboa em 1978, arcebispo coadjutor de Lisboa em 1997, 16° patriarca de Lisboa em
1998 e cardeal em 2001. D. José Policarpo foi Cardeal-Patriarca de Lisboa até 2013.
Era um intelectual apaixonado pela procura da verdade, homem rigoroso e
conversador, autor de numerosos estudos na área da Teologia, da Pastoral e da
Sociologia, publicados em livro em diversas editoras e nas principais revistas da
especialidade, nomeadamente na Didaska lia e no Communio.
Grande personalidade da Igreja Católica portuguesa e membro dos Conselhos
Pontifícios para a Cultura e para os Leigos, contribuiu decisivamente para a renoY~Ø~%E uSB~
MIJNK.Joã
da Igreja Católica em Portugal, tendo colaborado directame,ft$SP~W~~p~Papas
Av. de Roma! 14—P, 2° 1000-265 Lisboa
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Paulo II e Bento XVL Participou na eleição do Papa Bento XVI e do actual Papa
Francisco. Esteve na linha da frente da defesa do diálogo entre religiões, tema aliás da
sua tese de licenciatura, em 1968, intitulada “Teologia das Religiões não cristãs
Mais tarde, escolheria como tema da sua tese de doutoramento “Sinais dos Tempos
“.

“.

Teve sempre uma intervenção activa na sociedade portuguesa, com preocupações
culturais, sociais e cívicas, destacando-se o seu espírito de abertura, a sua
independência de espfrito, a sua capacidade de diálogo e a sua atenção aos “sinais dos
tempos Faleceu aos 78 anos, no passado dia 12 de Março.
“.

Nesta hora de profundo pesar, a Assembleia Municipal de Lisboa honra a sua memória
e o seu legado e apresenta à família, à Igreja Católica Portuguesa, aos seus amigos e a
todos os católicos os mais profundos sentimentos por esta perda tão relevante,
recomendando à Câmara Municipal que estude a melhor forma de contribuir para
perpetuar na cidade o seu exemplo.”
Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

Helena Roseta
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Exma. Senhora Presidente da
Assembleia Municipal
Dra. Helena Roseta
Câmara Municipal de Lisboa
Avenida de Roma 14- P 2~ andar
1000-265 Lisboa

Lisboa, lo de Abril de 2014

Exma. Senhora Presidente,
Nesta hora de dor e sofrimento pela morte do nosso querido irmão Sua Eminência o Senhor
Cardeal Patriarca emérito Dom José da Cruz Policarpo, é confortante sentirmos que muita
gente de Portugal inteiro partilha connosco esta dor pela sua tão repentina passagem para
a casa do Pai.
Queremos manifestar a nossa gratidão pela manifestação de pesar que Y.Excia nos enviou
como expressão de sentimento de toda a população que tem a seu cargo.
Fazemos votos que a sua memória e a sua grande dedicação por todos seja de ajuda para
os mais carenciados e que o Senhor lhe conceda o descanso eterno por tudo o que realizou
ao longo da sua vida.
Com os nossos mais respeitosos cumprimentos

Maria Edite da Cruz Policarpo e familiares
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