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Faleceu, esta quarta-feira, aos 89 anos, o padre Vítor Francisco Xavier Feytor Pinto que foi, durante
20 anos, administrador paroquial da paróquia do Campo Grande, em Lisboa.
Os horários das celebrações exequiais serão divulgados brevemente.
O sacerdote nasceu em Coimbra, em 1932, e pertencia ao clero da Diocese da Guarda, onde foi
ordenado sacerdote, a 10 de julho de 1955, por D. Domingos da Silva Gonçalves. Na sua diocese, foi
assistente diocesano da Ação Católica, professor de Religião, diretor espiritual dos Cursilhos de
Cristandade e secretário do Bispo diocesano.
Em março de 1965, o padre Vítor Feytor Pinto foi admitido no Patriarcado de Lisboa, onde
desempenhou diversas funções. Fez parte do Movimento por um Mundo Melhor (até 1970), foi
assistente nacional da JEC – Juventude Escolar Católica (entre 1970 e 1973), foi também assistente
adjunto interino da Junta Geral da Ação Católica (entre 1971 e 1974) e desempenhou o cargo de
diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã e Juventude (entre 1973 e 1980).
Dedicando-se depois à Pastoral da S a úde, o sacerdote foi, desde 1983, assistente diocesano dos
Médicos Católicos e teve a seu encargo, desde 1985, a coordenação nacional da Pastoral da Saúde.
Desempenhou também as funções de capelão dos “Hospitais civis de Lisboa”.
Em 1992, o padre Feytor Pinto tomou posse de Alto Comissário Contra a Droga – Projeto Vida e foi,
desde 1994, consultor da Comissão Pontifícia para os Profissionais de Saúde. A partir do mesmo
ano, foi também presidente do Conselho de Administração do Observatório Europeu das Drogas e
Toxicodependência. Em 1995, foi nomeado assistente mundial da Federação Internacional dos
Médicos Católicos.
Entre 1997 e 2017, o padre Vítor Feytor Pinto foi administrador paroquial da paróquia do Campo
Grande, em Lisboa, onde acumulou com as funções de capelão do Hospital de Santa Maria, diretor
diocesano da Pastoral da Saúde, assistente de várias associações profissionais católicas e membro
do conselho presbiteral do Patriarcado de Lisboa, durante dois mandatos.
Em 2015, por ocasião dos 60 anos de ordenação sacerdotal, o padre Vítor Feytor Pinto deu uma
entrevista ao semanário do Patriarcado de Lisboa, Jornal VOZ DA VERDADE, onde afirmou ser um
“apaixonado pela Igreja”.

