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NOTA DE ABERTURA 
No fim do mês passado, mais propriamente a 24 e 
25 de Março, o Sr. Bispo do Porto, D. Manuel 
Clemente completou o seu primeiro ano à frente da 
Diocese do Porto. Na mensagem que dirigiu à 
Diocese através d’A Voz Portucalense, D. Manuel 
diz que foi “Um ano passado a conhecer, amar e 
servir a Diocese do Porto. Sobretudo a "senti-la" 
como grande obra da Graça que é, para a salvação 
do mundo. O que o Espírito lhe diz, impelindo-a 
sempre mais para a Nova Evangelização tão 
interpelante e urgente. Há na Diocese, nas suas 
paróquias, congregações religiosas, famílias, 
escolas, associações e movimentos muita vontade de 
crescer em vida evangélica e serviço ao mundo. 
Vamos então em frente, transformando cada 
comunidade em pólo vivo, de acolhimento e missão. 
Pouco a pouco, vai-se divisando o grande e 
empolgante horizonte da Missão 2010!” 
E o que é esta “Missão 2010”? É uma espécie de 
projecto de “nova evangelização”, lançado pelo 
Senhor Bispo na Missa Crismal de Quinta-feira 
Santa, pedindo empenho e responsabilidade 
partilhados por todos, apontando o ano de 2010 
como a ocasião propícia para essa “missão 
diocesana”. Num tempo dominado pelo laicismo, 
mas sobretudo pelo “indiferentismo”, há que 
assumir atitudes novas e está aí o caminho para a 
nossa Diocese. 
A propósito de atitudes, critica-se tantas vezes o 
extremismo muçulmano, mas como costuma dizer-
se, ‘para se ser melhor é preciso ser diferente’ e o 
extremismo não se revela apenas em atentados 
sangrentos. Um deputado da extrema-direita 
holandesa publicou um filme que retrata o Corão, o 
livro sagrado dos muçulmanos, como horrível, 
fascista e instigador de violência. Adoptar esta 
perspectiva tão redutora também o é. Sem se chegar 
ao extremo de, para não ferir sensibilidades, pensar 
em retirar os símbolos religiosos cristãos das 
escolas, (como também aconteceu em Portugal…), 
ou retirar do currículo escolar as referências ao 
Holocausto, (como se fez no Reino Unido…), 
insultar e provocar descaradamente a fé de milhões 
de pessoas também é horrível, fascista e vai ser, 
certamente, instigador de violência.  
Gandhi, que morreu há 60 anos, disse um dia: 
*“Com o olho por olho, o mundo vai acabar cego.” 
Vai acabar mal de certeza este tipo de quezília. 
Precisa-se de nova evangelização e em muitos casos 
de “primeira evangelização” como dizia o Papa João 
Paulo II. 
 

Marina Sequeira
*(Tradução livre de “An eye for an eye will turn the world blind.”) 

Visita Pascal 2008



 

 

Reflexão 
P. João Santos, SJ. 

 

 
O Combate da Esperança 

 
Vale a pena esperar 
 
Esperar, é dos verbos na prática, mais 
difíceis de conjugar. Mas também dos 
mais importantes. Sobretudo, quando 
parece uma tarefa impossível. 
Viver, é um exercício continuado do 
verbo esperar. Esperar que um amigo 
afastado, se torne a aproximar. 
Esperar que um filho desnorteado por 
más companhias regresse ao bom 
caminho. 
 
Esperar pela saúde, por um êxito, ou 
por um encontro; esperar por uma 
solução, por uma festa, pelo sol ou 
pela chuva; esperar por nós, pelos 
outros, e até por Deus, que parece 
tardar em manifestar-se; esperar por 
um meio de transporte, por uma carta 
amiga, ou por uma ajuda. Esperar que 
o tempo passe e que a eternidade 
chegue. 
 
Sem esperança, é que se não pode 
viver. O desespero é algo asfixiante; é 
a vida em marcha atrás. É cortar a 
raiz a uma árvore. 
Um autor, de nome Carlos Péguy, 
exprime-se deste modo: “a esperança 
é uma criança impotente, que avança 
entre duas irmãs (a fé e a caridade). 
Não caímos na conta dela, mas é ela 
que conduz tudo”. Por isso vale a 
pena esperar! 

 
A razão da nossa esperança, funda-se 
no Deus da Aliança, sempre fiel e 
cumpridor, aconteça o que acontecer. 
As contínuas infidelidades dos 
indivíduos, grupos e povos, não 
alteram os seus planos de salvação. A 
esperança é um seguro contra todos 
os riscos, porque “mesmo se formos 
infiéis, Ele (Deus) permanecerá fiel.” 
 
A esperança cristã tem sempre as 
suas raízes na fidelidade de Deus, 
sempre fiel às suas promessas. A 
verdadeira esperança é à prova de 
todas as provas. Não é uma virtude, 
apenas para os dias de sol e quando o 
mar da vida está calmo, sem ondas 
revoltas. 
 
A esperança é para viver, sobretudo 
nas ocasiões difíceis, nas noites e 
nevoeiros interiores, em doenças e 
angústias, nos fracassos e desânimos. 
A oposição à esperança é formada 
pelo pessimismo, desencanto, medo, 
desilusão, e desmoralização. 

 
Da evasão ao compromisso 

 
Retratos negativos da esperança 
foram pintados ao longo da história. 
Esperança de braços caídos, 
esperança sentada passivamente, 
aguardando alguém que chegue; 

Esperança típica da estação do 
comboio ou do autocarro, em que 
nada se pode fazer para que o meio 
de transporte chegue a horas e nos 
leve comodamente. Esperança no 
futuro, mas sem atender ao que o 
presente pede de nós. 
 
Por isso, há quem diga que “a 
esperança é a virtude dos fracos; quer 
dizer: já que nada de bom sabem ou 
querem fazer, então resignam-se a 
esperar. 
 
O cristianismo é a religião da 
esperança, da peregrinação 
incansável para o fim último de cada 
pessoa, mas não para se distrair em 
relação ao presente. O cristianismo é 
uma esperança, uma orientação e um 
movimento para a frente, e por isso, é 
também uma transformação do 
presente. A verdadeira esperança é 
activa, compromisso de fazer mais e 
melhor no nosso mundo, em nome de 
Deus, meta da história humana. 
 
O céu constrói-se na terra. O 
laboratório do futuro chama-se 
presente. Importa investir hoje, para 
ganhar amanhã melhor. Viver a 
confiar na esperança não deixando 
para amanhã, o que devo fazer hoje.
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S. MARCOS 

Marcos nasceu no início do século I, 
discípulo de Jesus Cristo, e é 
mencionado no Livro dos Actos dos 
Apóstolos ora como “João Marcos” 
(12, 12-25 e 15,37), ora como “João” 
(13, 5-13), ou simplesmente como 
Marcos. 
Historiadores bíblicos identificam-no 
como ‘o jovem que fugiu nu aquando 
da prisão de Jesus, deixando nas mãos 
dos soldados o lençol em que se 
envolvia’. 
A família de Marcos era bastante rica e 
pensa-se que o jardim de Getsemani, 
onde ocorreu a prisão de Jesus, era sua 
propriedade. A sua família era, 
também, de grande ascendente na 
comunidade cristã de Jerusalém. Em 
sua casa reuniam-se várias pessoas para 
orar e foi lá que se refugiou Pedro 
quando o anjo o libertou do cárcere de 
Heródes. 
S. Pedro, que o chamava de “meu 
filho”, levou-o consigo em várias 

viagens a Roma, onde Marcos terá 
escrito o seu evangelho. A antiguidade 
cristã, a começar por Pápias, chama-o 
“intérprete de Pedro”, que escreveu 
exactamente tudo aquilo de que se 
lembrava. Marcos não escutou 
directamente o Senhor, nem O 
acompanhou; ele ouvia S. Pedro, que 
dispunha dos seus ensinamentos 
conforme as necessidades.  
Além da familiaridade com Pedro, o 
Evangelista pode orgulhar-se de uma 
longa convivência com o Apóstolo 
Paulo, com quem se encontrou pela 
primeira vez em 44, quando Paulo e 
Barnabé levaram a Jerusalém a 
generosa colecta da comunidade de 
Antioquia. De volta, Barnabé levou 
consigo o jovem sobrinho Marcos. 
Após a evangelização de Chipre, 
quando Paulo planeou uma viagem 
mais trabalhosa e arriscada ao coração 
da Ásia Menor, entre as populações 
pagãs de Tauro, Marcos – conforme 
lemos nos Actos dos Apóstolos – “ se 
separou de Paulo e Barnabé e voltou a 
Jerusalém”, para mais tarde voltar para 
junto de Paulo quando este estava 
prisioneiro em Roma.  
Os dados cronológicos da vida de S. 
Marcos permanecem duvidosos. 
Morreu provavelmente em 68, de morte 
natural, segundo uma tradição, mas 
poderá ter morrido mártir em 
Alexandria do Egipto. Os Actos de 
Marcos, um escrito da metade do 
século IV, referem que no dia 24 de 
Abril foi arrastado pelos pagãos pelas 
ruas de Alexandria, amarrado com 
cordas ao pescoço. Jogado ao cárcere, 
no dia seguinte, sofreu o mesmo 
tormento atroz e sucumbiu. No entanto, 
a venda do seu corpo por parte de dois 
comerciantes e mercadores de Veneza 
não passa de lenda. Porém, é graças a 
essa lenda que, de 976 a 1071, foi 
construída a estupenda basílica 
veneziana dedicada ao autor do 
segundo Evangelho, simbolizado pelo 
leão. As relíquias do corpo de S. 
Marcos estão localizadas na cidade de 
Veneza desde 815.  
O Evangelho de Marcos chega só ao 
Capitulo 16,8. Os manuscritos mais 
antigos terminam nesse versículo; os 
versículos seguintes (16, 9-20) 
encontram-se só em alguns manuscritos 
e fazem um resumo daquilo que foi dito 
nos outros Evangelhos sobre as 
aparições do Senhor ressuscitado. No 
entanto, este trecho foi acrescentado 

por outra pessoa e não pelo próprio 
autor do Evangelho. A Igreja fez seu 
este “final de Marcos”, considerando-o 
parte da Sagrada Escritura. Vê-se que 
os primeiros cristãos ficavam perplexos 
perante este final tão repentino, em que 
as mulheres fogem aterrorizadas do 
sepulcro, e por isso acrescentaram estes 
versículos que apresentam um final 
diferente. Existiam também outros 
“finais” para este Evangelho, que se 
encontram em alguns manuscritos e que 
se podem ler nas notas de algumas 
Bíblias. No entanto, são “finais” que a 
Igreja não aceitou como Canónicos. 
Ao escrever o seu Evangelho para os 
fiéis de Roma, Marcos transmitiu o seu 
ensinamento sobre Jesus: Ele é o 
Messias e Filho de Deus. Não como 
esperavam alguns, o Messias de 
carácter nacionalista, que vinha 
estabelecer um reino terrestre, mas sim 
o Filho de Deus, que salva a 
Humanidade através da Paixão e da 
Ressurreição. 
Aos cristãos de Roma, afligidos pelas 
perseguições, Marcos mostra-lhes um 
Jesus sofredor, que padecendo as 
mesmas tribulações, permaneceu fiel 
até ao fim. Àqueles fiéis que perguntam 
porque Deus não intervêm de uma 
maneira extraordinária, Marcos diz-
lhes que, para acreditar, não se devem 
exigir sinais, milagres, aparições, 
intervenções fantásticas de Deus. Como 
o centurião – o primeiro romano a 
proclamar a Fé – há que encontrar a Fé 
no meio do sofrimento. Por isso 
também omite os relatos das aparições 
de Jesus ressuscitado. A única coisa 
que há no seu Evangelho sobre a 
Ressurreição é a mensagem do jovem 
que aparece com uma veste gloriosa no 
sepulcro, e diz às mulheres que Jesus já 
não está ali, porque ressuscitou.  
Em resumo, o Evangelho Segundo São 
Marcos é o Evangelho que anuncia 
Jesus, o Messias de Deus, que se 
manifestou como Salvador sofredor, e 
ao qual se deve acompanhar no seu 
Caminho da Cruz, para poder alcançar 
com Ele, a glória da Ressurreição, sem 
se Lhe exigir milagres para acreditar.   
São Marcos é celebrado a 25 de Abril.       

 
Plácido Santos 

 
Fontes: 
Wikipédia; 
Grandes figuras da Igreja; 
Biografia S. Marcos 
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150º Aniversário das Aparições de Lourdes (1958-2008) 
10ª Aparição

Lourdes – Programa Abril 2008 
Dia 4/6 – Reencontro Internacional de 
Confrades; 
Dia 7 – 17ª Aparição – Oração ás 11h30 
em frente à Gruta; 
Dia 13/18 – Peregrinação a Montfortain; 
Dia 16 – Missa Internacional de 
Aniversário da Morte de Bernardete em 
Nevers no ano de 1879; 
Dia 23/26 – Peregrinação das Jovens de 
França; 
Dia 26/27 – Colóquio “ A Igreja tem 
confiança nos jovens?”.  

 
Na nona aparição, a Virgem tinha pedido 
a Bernardete que construíssem ali uma 
capela em sua honra. A vidente 

comunicou ao Pároco o desejo de Nossa 
Senhora. Contudo o Padre nada sabia 
acerca daquela senhora que aparecia a 
Bernardete e mandou então que lhe 
perguntasse quem era, qual o seu nome, 
se era realmente a Santíssima Virgem, de 
onde vinha, e que se fosse realmente 
Nossa Senhora que fizesse florir a roseira 
brava da gruta, como tinha feito a 
Virgem de Guadalupe. Bernardete ficou 
muito triste, porque o Pároco parecia não 
ter acreditado e se quisesse cumprir a 
vontade da Senhora teria mesmo de 
conseguir todas as informações. 
A 25 de Março, Bernardete encheu-se de 
coragem e questionou a Aparição: 
“Senhora, quer fazer o favor de me dizer 

quem é?” A Virgem juntou as mãos e 
olhando-a com indizível ternura, 
respondeu: “EU SOU A IMACULADA 
CONCEIÇÃO!” Depois disto, sorriu e 
desapareceu. Bernardete correu a dizer ao 
Padre o que a Senhora lhe havia dito.  
Quatro anos antes, o Papa Pio IX tinha 
definido o Dogma da Imaculada 
Conceição, mas Bernardete não o sabia, 
nem compreendia o significado daquelas 
palavras. Com a resposta de Nossa 
Senhora estava confirmado o dogma 
instituído quatro anos antes.   
 

João Teixeira 

 

Páscoa Tão Cedo, Só Daqui a 220 anos … 
Este ano a Páscoa foi, como se diz 
‘cedíssimo’, praticamente 3 meses após o 
Natal. A este propósito aqui ficam umas 
quantas ‘curiosidades’ acerca da 
datação da Páscoa. 
 
 A Páscoa é sempre no primeiro 
Domingo depois da primeira lua cheia 
depois do equinócio de Primavera (20 de 
Março).  
Esta datação da Páscoa baseia-se no 
calendário lunar que o povo hebreu usava 
para  identificar a Páscoa judaica, razão 
pela qual  a Páscoa é uma festa móvel no 
calendário romano. Neste ano, a Páscoa 
acontece mais cedo do que qualquer um 
de nós irá ver alguma vez na sua vida! E 

só os mais velhos da nossa população 
viram alguma vez uma Páscoa tão 
temporã, (mais velhos do que 95 anos!).  
Assim, a próxima vez que a Páscoa vai 
ser tão cedo como este ano, (23 de 
Março), será no ano 2228 (daqui a 220 
anos). A última vez que a Páscoa foi 
assim cedo foi em 1913. Na próxima vez 
que a Páscoa for um dia mais cedo, 22 de 
Março, será no ano 2285, (daqui a 277 
anos).  A última vez que foi em 22 de 
Março foi em 1818, por isso, ninguém 
que esteja vivo hoje, viu ou irá ver uma 
Páscoa mais cedo do que a deste ano. 
 

Recolha de Rodolfo Rodrigues 

 

A Nossa Meta
Aproximam-se a passos largos os Jogos 
Olímpicos de Pequim.  
Ao pensar na preparação dos atletas que 
vão participar nos jogos, ficamos 
fascinados pela dedicação e empenho 
com que treinam para vencer e conquistar 
alguma medalha, se possível, a de ouro. 
Submetem-se diariamente a exigentes 
exercícios que parecem esmagadores, 
tamanha é a força da disciplina. O 
objectivo dos atletas determina a sua 
maneira de comer, de dormir, estudar, 
horários, rotinas, etc. Tanto esforço e 
rigor para atingir o seu objectivo 
profissional tão desejado. 
São Paulo, na Carta que escreveu aos 
Coríntios, dá-nos uma excelente imagem 
desportiva do programa de vida cristã 
que devemos assumir: 
“Não sabeis que os que correm no 
estádio, embora todos corram, só um 
alcança o prémio? Correi, pois, de tal 
maneira que o alcanceis. Todos os 
competidores de tudo se abstêm para 
alcançar uma coroa corruptível; nós 
porém, para obter uma coroa 
incorruptível. Quanto a mim, não corro 

sem rumo; combato, não como quem 
açoita o ar, mas castigo o meu corpo e 
reduzo-o à escravidão, para que não 
suceda que tendo pregado aos outros, eu 
próprio venha a ser reprovado.” (1Cor 9, 
24-27). 
Vamos reflectir um pouco sobre esta 
Palavra e tentar responder a esta verdade 
de Fé. 
A conclusão deste capítulo da Carta de 
São Paulo aos Coríntios, dá-nos a 
imaginar criativamente, que ele tenha 
assistido aos Jogos Olímpicos. De facto, 
podemos facilmente traçar um paralelo 
para a nossa vida cristã. Teremos nós um 
objectivo claro a perseguir? Estaremos 
nós a dedicar o esforço e rigor 
necessários para chegar à meta tão 
desejada? Teremos o caminho livre dos 
obstáculos que possam impedir a nossa 
chegada à meta? 
“Nós porém o fazemos por uma coroa 
incorruptível.” Sem um objectivo, a 
nossa vida cristã perde o sentido. 
Gastaremos as nossas energias, os nossos 
dons com coisas desnecessárias ou 
secundárias. Qual é o nosso prémio? É a 

vida eterna, a vida com Deus. “Não 
corro sem rumo; combato não como 
quem açoita o ar.” 
Não é fácil manter os olhos fixos nesta 
meta: a vida eterna. Principalmente 
porque o mundo leva-nos a um 
esvaziamento da fé, apresentando-nos 
tantas coisas que se julgam urgentes, 
prioritárias, para nos retirar a atenção de 
Deus. “Castigo o meu corpo e reduzo-o à 
escravidão, para que não suceda que 
tendo pregado aos outros, eu próprio 
venha a ser reprovado.”  
Através da disciplina na oração seremos 
capazes de atingir a meta, o nosso grande 
objectivo. A disciplina e rigor ajuda-nos 
a trazer Deus de volta, para o centro da 
nossa vida. 
Estabelecer uma “rotina de exercícios 
espirituais diários” é a melhor maneira de 
alcançarmos o prémio que nos espera no 
lugar mais alto do pódio, onde Jesus está 
para nos abraçar e entregar a nossa coroa.  
  

António Ferreira
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Capela da Boa Nova 

Quando da realização da “Evocação do Naufrágio 
do Veronese” tivemos oportunidade de uma vez 
mais visitar a Capela da Boa Nova e apreciarmos 
alguns dos seus pormenores o que nos levou a reler 
alguns escritos nomeadamente o livro “Capelas de 
Leça da Palmeira” da autoria do nosso saudoso e 
querido amigo Sr. Jorge Bento, recordando também 
uma outra visita quando do casamento da nossa 
sobrinha Brízida Maria que com todo o seu gosto a 
decorou de forma brilhante. 
Assim, resolvemos debruçarmo-nos um pouco 
sobre a dita capela. 
Esta capela conhecida actualmente como da “Boa-
Nova” ou de “S. João da Boa-Nova” foi, em 
tempos, oratório de S. Clemente das Penhas, onde 
se instalaram os frades Franciscanos no século XIV, 
conforme nos diz Frei Manuel da Esperança, 
membro da Ordem dos Frades Menores de São 
Francisco, da Observância, na Província de 
Portugal e seu cronista; havendo contudo registos 
precisos da sua existência já em 1369. 

 Do antigo oratório e respectivo cenóbio ou 
conventinho, restam do lado Norte da Capela, a 
meia altura da respectiva parede uma cornija onde 
assentaria o vigamento do seu telhado. 
Junto à porta da sacristia umas pequenas 
construções muito degradadas corresponderão às 
duas celas referidas por Frei João da Póvoa nas suas 
“Memórias”, onde se pode ler que quando os frades 
deixaram São Clemente e foram para Santa Maria 
da Conceição, ficou lá um frade só, e começaram a 
desfazer todo o mosteiro, aproveitando a pedra e 
desfazendo as casas todas, de tal modo que ficou 
apenas a igreja, a sacristia e duas celas. 
Deste lado norte ficaria também o pequeno 
cemitério dos frades. 

 Na fachada Sul encontramos quatro cachorros ou 
modilhões onde assentam os frechais que recebiam 
a armação de madeira, do telhado que cobria esta 
construção. Estaremos assim, dentro do antigo 
convento delimitado pelos baixos muros aí 

existentes que seriam mais altos, formando a 
passagem do convento para a ermida com um 
pequeno telheiro e bancos para possíveis peregrinos 
ou romeiros. 
Dadas algumas pistas para prova da antiguidade do 
monumento, descrevamos a sua fachada. 
Após várias transformações por que deve ter 
passado, a capela apresenta dois pilares da mais 
simples das ordens romanas, a toscana, sobre os 
quais assentam cornijas em arco inflectido e cortado 
no vértice, sobre a qual apoia um pedestal com cruz 
latina. Ao prumo dos ditos pilares temos pedestais 
encimados por pináculos simples. 
As ombreiras e lintel da porta são lisos, 
sobrelevados por um frontão curvo cortado. Acima, 
ao centro, uma janela de quatro folhas e aos lados 
da porta, pequenos postigos rectangulares. 

 No seu interior encontramos um retábulo de talha 
do século XVIII, em estilo joanino. Quatro 
elegantes colunas de fustes lisos, anelados de 
ornatos e terminados por mimosos capitéis, firmes 
em pedestais adornados de aves e pequenos florões. 
Entre as colunas temos três nichos, sendo o central 
maior, e finamente orlados, onde estão as imagens 
da Senhora de Boa Nova, uma primorosa escultura 
de madeira policromada do principio do século 
XVII, à qual recorrem muitas vezes os interessados 
nos bons sucessos dos navegantes ausentes. São 
João Baptista, esta também uma imagem em 
madeira policromada, mas do século XVIII, 
advogado das doenças da cabeça. São Clemente, 
uma bela e bem conservada imagem do século 
XIV, em pedra de ançã, policromada, sendo a 
imagem mais antiga da freguesia de São Miguel de 
Leça da Palmeira. 
Convém ainda referir uma pia de água benta, 
talhada em granito existente junto à porta que liga a 
humilde sacristia à capela-mor, original, e utilizada 
pelos frades ao entrarem nela. 
Os frades mudaram-se em 1478 para o convento da 
Santa Maria da Conceição. 
De registar também umas sepulturas rupestres que 
existiram na zona, que o progresso e algumas 
modernices se encarregaram de fazer desaparecer. 
Os moinhos de vento dos quais restam os ruínas de 
um, com a promessa da sua consolidação e 
enquadramento para preservação da memória. Esta 
capela da Boa Nova serviu de guarida aos 

náufragos do navio inglês Veronese naufragado em 
16 de Janeiro de 1913 que arrebatados pelos 
valentes bombeiros voluntários de Leça da Palmeira 
às ondas traiçoeiras através do cabo de vaivém, aí 
recebiam os primeiros socorros aguardando a 
transferência para o posto de desinfecção do Porto 
de Leixões ou lazareto, e onde foi rezada uma missa 
pelos mortos na data do primeiro aniversário do dito 
naufrágio. 
Também aí, antes de se fazer a doca, as mulheres 
passavam as tardes nos rochedos, com trabalhos de 
roupa caseira, entretidas à espera dos navios que 
lhes traziam os familiares do Brasil, e quando os 
avistavam e reconheciam corriam a dar a Boa 
Nova. 

Este ambiente e esta penedia da Boa Nova encantou 
os artistas, tais como os pintores António Carneiro, 
Artur Loureiro e Veloso Salgado e poetas como 
António Nobre que no “Só” escreve: Ó Boa Nova, 
ermida à beira-mar, / única flor, nessa vivalma de 
areais; / Na cal, o meu nome ainda lá deve estar / à 
chuva, ao vento, aos vagalhões, aos raios! / Ó 
poentes da Barra que fazem desmaios!... / … / Onde 
estais? 

Ouvimos há pouco tempo o máximo responsável 
autárquico prometer a recuperação deste conjunto 
patrimonial, integrada nas obras da marginal que 
estão a decorrer, e esperamos que não passe apenas 
de promessa pois com todo o esforço que vem 
sendo feito pelos responsáveis e colaboradores da 
paróquia para a sua manutenção, as obras são 
mesmo urgentes. 
Ah! E já agora aproveitem a ocasião para livrar a 
envolvente dos sinais que por lá proliferam de 
cultos obscuros e crendices macabras! 

Eng.º Rocha dos Santos 

Exterior Sul 

Exterior Norte 

Capela à data do naufrágio do Veronese Missa do 1º Aniversário do Naufrágio do Veronese 

Interior 
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A propósito da história da construção do Salão Paroquial, tem toda a oportunidade a resenha biográfica do Arquitecto Bruno Reis  

Bruno Reis – Pintor e Arquitecto 

 
 
A “marca” de Bruno Reis, 
Arquitecto, está por toda a parte, em 
Leça da Palmeira como em 
Matosinhos. Embora tenha projectos 
noutras cidades é aqui que “está” 
mais presente. Como pintor também, 
já que as suas obras são quase 
sempre “retratos” desta sua terra.   
Bruno Alves Reis nasceu em Leça da 
Palmeira, a 19 de Março de 1906, e 
como curiosidade refira-se que foi 
baptizado pelo Abade Mondego, 
Pároco da altura e outra figura 
proeminente desta terra.  
Frequentou o Curso de Pintura na 
Escola de Belas Artes do Porto, 
tendo já como objectivo vir a 
formar-se em arquitectura, para o 
que também se inscreveu no curso de 
Arquitectura Civil. Entretanto o seu 
dom para a pintura ia-se revelando e 
a sua primeira tela de paisagem 
surge em 1926.  
Um ano depois e porque ao contrário 
do que hoje acontece, “ir à tropa” era 
obrigatório, Bruno Reis, com 18 
anos, tem que interromper o Curso 
Especial de Arquitectura, mas nem 
assim deixa de “praticar” a sua arte, 
dedicando-se à caricatura dos 
camaradas do Regimento da 1ª 
Companhia de Saúde, em Mafra. O 
“génio” estava lá… 
Terminado o Curso de Pintura na 
Escola de Belas Artes, em 1930, 
participa em exposições colectivas 
de alunos daquela Escola no Ateneu 
Comercial do Porto, embora não haja 
rasto, hoje, da maioria das suas obras 
dessa época. 
Em 1932 matricula-se no Curso 
Superior de Arquitectura, voltando a 
exercitar os seus dotes de 
caricaturista no Livro de Curso dos 
Finalistas desse ano. Quatro anos 
depois inicia a sua carreira de 
professor com vínculo extraordinário 
à Escola Industrial e Comercial da 
Póvoa de Varzim, em regime de 

comissão de serviço na Escola 
Industrial Faria Guimarães, onde se 
manterá durante onze anos. A sua 
carreira como arquitecto tem início 
em 1941, defendendo como tese de 
curso o trabalho “Uma Pousada no 
Minho”. Nesse mesmo ano pinta o 
quadro “Sol Verde”, adquirido pelo 
Museu Soares dos Reis. 
Apresenta o seu primeiro projecto de 
arquitectura em 1942 – um prédio de 
dois andares na Rua Heróis de 
África, aqui em Leça, da Cooperativa 
“Problemas da Habitação”. A 17 de 
Junho de 1944 obtém o diploma de 
arquitecto com classificação de 17 
valores, (Bom). 
Mas nem só de artes viveu Bruno 
Reis e, em 1946, casa com D. Irene 
de Oliveira, na igreja de Matosinhos. 
A primeira filha do casal, Maria 
Antónia, nasce no ano seguinte.  
Em 1948 passa a exercer como 
professor na Escola Infante D. 
Henrique, no Porto, onde se mantém 
até 1951.  
Em 1949 surge o seu projecto para a 
“Casa Angola” – um prédio com 
cave, rés-do-chão e três andares, na 
Rua Brito Capelo, Matosinhos.  
A sua segunda filha, Maria Irene, 
nasce no ano a seguir e em 1951 
participa no 1º Salão de Pintura de 
Matosinhos, ano em que apresenta o 
projecto para o edifício da Mútua 
dos Armadores da Pesca da Sardinha. 
Projecta igualmente a entrada da 
Praia dos Banhos e a estufa do Horto 
Municipal de Matosinhos.  
Ainda em 1951, concebe o Parque 
Infantil de Basílio Teles, tendo a sua 
colega de curso Laura Costa pintado 
dois azulejos decorativos com 
motivos de crianças, para os suportes 
do portão da entrada. Nesse ano 
volta à Escola Faria Guimarães, 
agora Escola de Artes Decorativas 
Soares dos Reis, onde permanecerá 
até 1974. 
A competência de Bruno Reis 
enquanto arquitecto é cada vez mais 
solicitada e, em 1952, projecta já 
moradias no Porto e em Ermesinde. 
Em 1953 realiza o projecto da 
Capela de Santo Amaro em 
Matosinhos, de que o Padre Grilo 
viria a ser o primeiro Pároco e que é 
benzida e inaugurada pelo então 
Bispo do Porto, D. António Ferreira 
Gomes. 
Entre 1955 e 1958 executa vários 
projectos, entre os quais se destaca o 
da casa do pintor Agostinho Salgado, 
em Leça da Palmeira.  
Daí até 1960, Bruno Reis é mais 
pintor que arquitecto. É em 1959 que 
pinta o quadro a óleo “Capela da 
Boa-Nova”, adquirido pelo Museu 
Soares dos Reis dois anos depois. 
Em 1961, projecta três obras 
importantes de Leça – a Residência 

Paroquial, o Salão Paroquial e o 
edifício da Junta de Freguesia.  
Mas não foi só aqui que deixou obra, 
pois em 1962 projectou o Cine-
Teatro de Chaves e dois anos depois, 
na mesma cidade, o Hotel Trajano. È 
seu também o projecto da residência 
do escultor José de Sousa Caldas, no 
Porto.  
Em 1966, usa o seu saber de 
arquitecto em proveito próprio e 
constrói a sua casa atelier, na Rua 
Direita, em Leça da Palmeira, que 
lhe proporciona extraordinárias 
vistas sobre o porto de Leixões, cuja 
construção acompanhou, até 1969, da 
Doca Nº2 e mais tarde das Docas Nº 
3 e Nº 4. São desta altura as 
paisagens que pintou a partir das 
vistas que tinha, de sua casa, sobre o 
porto.  
Em 1973 participa na Exposição 
Colectiva do I Ciclo dos Pintores de 
Matosinhos – Órfeão de Matosinhos, 
apresentando treze quadros. Nessa 
mostra participaram também 
Augusto Gomes, Irene Vilar, Tito 
Roboredo e Nélson Dias.  
Fica viúvo em 1975 e o seu último 
projecto de arquitectura surge um 
ano depois, tinha o artista 67 anos. 
Em 1978 participa como pintor na 
Exposição Colectiva “Matosinhos e 
os seus Artistas”, organizada pela 
Câmara Municipal, no Palacete 
Visconde de Trovões, integrada nas 
comemorações do 125º aniversário 
da elevação de Matosinhos e Leça da 
Palmeira a vila e sede do concelho. 
Nessa exposição, Bruno Reis 
apresentou as obras “Lavadeiras”, 
“Desaterros”, “Casas de Leça 
Antiga” e “Ponte da Pedra”. 
Nesse mesmo ano cessa, a seu 
pedido, a condição de membro da 
Direcção Regional da Sociedade 
Nacional de Arquitectura. 
Morre em Leça da Palmeira, em 
1984, com 75 anos. 
 

Marina Sequeira 
 
 
NOTA: Ao pensar o título para este 
texto sobre o arquitecto Bruno Reis, 
veio-me à memória o da Exposição 
Comemorativa do centenário do seu 
nascimento que, em finais de 2006, 
esteve patente no Auditório da 
APDL, “Bruno Reis – Pintor 
Arquitecto”. Inicialmente achei que 
talvez não devesse usá-lo, até por 
uma questão de falta de 
originalidade. Depois, pensei que 
talvez mudando a ordem para 
“Arquitecto Pintor” resolvia a 
questão. Acabei por usar o mesmo 
título dessa Exposição, com a devida 
vénia ao seu autor, reconhecendo não 
ser capaz de ter melhor ideia para 
descrever o artista. 
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Dia Mundial do Teatro 
No passado dia 27 de Março, comemorou-se 
o Dia Mundial do Teatro.  
Em todo o lado se representaram Peças, se 
apresentaram novos trabalhos, enfim, 
aconteceu Teatro! Que outra forma haveria 
de celebrar esta arte nobre? 
E em Leça da Palmeira também houve 
Teatro. 
Em parceria com a Junta de Freguesia, o 
Grupo Paroquial de Teatro de Leça da 

Palmeira levou à cena “A Ressurreição de 
Alguns”, de António R. Paiva. 
O público não era muito, é certo, mas foram 
muito afáveis, como também já nos têm 
habituado ao longo destes 29 anos de 
existência do Grupo. E como se costuma 
dizer, “os que vieram não têm culpa daqueles 
que ficaram em casa”, por isso todos os 
actores deram o seu melhor e estou certa de 
que realizámos um óptimo espectáculo. Até 
os nossos autarcas conseguimos fazer rir! É 

que ser político às vezes não é muito 
divertido e são necessários momentos de 
descontracção. 
Mas o Grupo Paroquial de Teatro não pára! 
Já começaram os espectáculos “fora” ou seja, 
a nossa “tournée”. E durante o mês de Abril 
não vai haver um único fim de semana em 
que não tenhamos, pelo menos, um 
espectáculo! 
Viva o Teatro! 

Ana Isabel Faria 
 

Dia Diocesano da Juventude 

Comemorou-se no dia 30 de Março o Dia 
Diocesano da Juventude, no Pavilhão dos 
Desportos e Congressos de Matosinhos. 
O dia amanheceu um pouco incerto em 
termos meteorológicos e chegou a pensar-se 
que a chuva pudesse vir a estragar a festa, 
mas graças a Deus o sol acabou por 
permanecer, o que foi muito bom. 
Logo às 9h foi o Acolhimento, no exterior do 
Pavilhão, por Zonas Pastorais. Uma hora 
depois iniciámos o ‘Percurso(s) pelas Sete 
Fases da Vida’, já no interior do Pavilhão, 
que se prolongou até às 12.30, hora a que 
houve o almoço partilhado, de novo no 
exterior do Pavilhão. 
De tarde, voltámos ao interior daquele espaço 
para o ‘Momento Musical’, durante o qual 

foram apresentados os ‘Hinos das Fases da 
Vida’. 
Às 16h, o Senhor Bispo D. João de Miranda 
presidiu à Eucaristia, muito participada por 
todos como era de esperar. 
O Dia Diocesano da Juventude terminou com 
o Concerto de Encerramento 
Com a presença de várias centenas de jovens 
de toda a nossa Diocese, este foi mais um dia 
de reflexão, de lazer, de risos, mas acima de 
tudo de muita Fé! É entusiasmante ver este 
cenário jovem num mundo tão pouco 
vocacional e tão pouco crente. Relembrando 
as palavras de D. João Miranda, Bispo-
Auxiliar do Porto que este ano comemora as 
suas bodas de prata episcopais e que celebrou 
a Eucaristia deste Dia Diocesano, “O mundo 

é dos jovens! Cristo morreu e ressuscitou 
jovem!”.    
Resta-me espaço ainda para realçar a 
presença de Leça da Palmeira neste encontro: 
20 jovens! Nunca em nenhuma actividade 
Vicarial ou Diocesana, (nem mesmo 
Paroquial!), se encontraram tantos jovens 
Leceiros! Esperemos que seja “a mudança” 
que tanto esperamos e de que tanto 
necessitamos. Pelo menos, tenho a certeza de 
que a partir do dia 30 de Março, os jovens 
que participaram neste encontro diocesano 
encontraram muito mais motivação e muito 
mais vontade de trabalhar! 
Esperemos que seja “a mudança” que tanto 
esperamos! 

 Ana Isabel Faria
 

Ajuda de Berço 

A Ajuda de Berço é uma instituição que foi 
fundada em 1998, e que acolhe crianças com 
idades compreendidas entre os 0 e os 3 anos 
de idade, quando se encontram em situações 
consideradas de risco, vítimas de maus tratos, 
de abusos sexuais, com pais alcoólicos ou 
toxicodependentes, vítimas de abandono ou 
de falta de lar. 

Esta organização surge na sequência das 
necessidades de alguns profissionais da área 
da Medicina e da Justiça de dar resposta aos 
casos com que se deparam, em que vêem, de 
forma constante, crianças em várias situações 
de risco. 
A Ajuda de Berço tem como missão 
promover, defender e dignificar a vida 
humana, através da prestação de apoio a 
mulheres grávidas sem condições e aos filhos 
que delas nasçam, e de acolher e encaminhar 
crianças entre os 0 e os 3 anos que não 
possam viver com os seus pais ou familiares.  
Desde a sua fundação que a instituição 
escolheu Madre Teresa de Calcutá para 
padroeira, pela sua simplicidade, imensa 
dedicação aos que mais precisavam e 
exemplar amor a Deus. 
O principal objectivo desta instituição é 
conseguir dar a reposta com eficácia, 
segurança e afectividade à situação de 
desamparo em que uma criança poderá 
encontrar-se, dando abrigo, colo e todos os 
restantes cuidados a todas as crianças que lhe 
são confiadas. 

Tudo o que é feito na Ajuda de Berço orienta-
se para um único fim: que a criança encontre 
um projecto de vida definido em que seja 
respeitada a sua dignidade, a dignidade 
humana. 
Esta instituição conta com um quadro de 
pessoal de 63 pessoas e cerca de 50 
voluntários; dentro desta equipa encontram-se 
médicos, advogados, assistentes sociais, entre 
outros. Com este conjunto de pessoas, está 
assegurado um colo para cada uma das 40 
crianças e um elevado grau de 
acompanhamento durante a estadia das 
mesmas na Ajuda de Berço. 
Para poder levar a cabo a sua missão, a Ajuda 
de Berço conta com o apoio do Ministério da 
Segurança Social e do Trabalho, a Câmara 
Municipal de Lisboa, o Patriarcado de Lisboa, 
a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os 
seus Jogos, e a Rádio e Televisão Portuguesa 
(RTP). 
Website da instituição: www.ajudadeberco.pt 
 

Mariana Sequeira
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Horário das Missas na Vigararia de Matosinhos 
Paróquias Sábado Domingo 

ARAÚJO 16h30* 21h00   10h30   
LEÇA DO BALIO   8h00   11h00  
Capela Stª Ana 18h30       
Lar do Comércio 17h00       
LEÇA DA PALMEIRA 16h30    10h45** 12h00**  
C. Monte Espinho   9h30     
C. Franciscanos 19h30  8h30  10h00 11h30  
MATOSINHOS 18h30  8h00 9h30 11h00  18h30 
Santo Amaro 18h00  8h30  10h30 11h30  
C. Padre Grilo  21h00      
Cruz de Pau 19h30    10h30 12h00  
Lar Stª Ana 18h00       
S. MAMEDE INFESTA 19h00    10h00 12h00 19h00 
Capela da Ermida      11h00  
St Antº do Telheiro    9h00    
STª CRUZ DO BISPO 19h00  8h30  10h00 11h00*  
Est. Prisional 17h00       
CUSTÓIAS 19h30  8h15   11h30 19h30 
Esposade    9h30    
GUIFÕES 16h30* 19h00  9h00  11h00  
C. Sagrada Família  21h00      
PADRÃO DA LÉGUA  19h00     19h00 
PERAFITA 17h30* 19h00 8h00 9h30  11h00  
LAVRA 15h00   9h30   16h30 
SENHORA DA HORA  21h00 8h00  10h00 11h30 19h00 
Hos. Pedro Hispano 17h30       
* Só se celebra de Outubro a Julho 

** Nos meses de Julho, Agosto e Setembro celebra-se às 11h00 

PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2008 
 PREPARAÇÃO BAPTISMOS 

Meses Dias 1º Domingo 3º Domingo 
Maio Dia 28 Dia 04 Dia 18 
Junho Dia 25 Dia 01 Dia 15 
Julho Dia 23 Dia 06 Dia 20  

Agosto Dia 27 Dia 03 Dia 17 
Setembro Dia 24 Dia 07 Dia 21 
Outubro Dia 22 Dia 05 Dia 19 

Novembro Dia 26 Dia 02 Dia 16 
Dezembro Dia 17 Dia 07 Dia 21 

AS MARCAÇÕES DE BAPTISMOS SERÃO EFECTUADAS NA SACRISTIA 
Reunião de Preparação 

Dia da Semana Horário Local 
4ª Feira (quarta do mês) 21.30 horas Salão Paroquial Sala 1 

Baptismos 
Dia do Mês Horário de Out. a Jun. Horário de Jul. a Set. 

1º e 3º Dom. de cada Mês 12.45 horas 11.45 horas 
Nota – Poder-se-ão celebrar Baptismos na Missa do Galo (24 de Dezembro às 24.00h) 

 

Encontro de Noivos 
Mês Dias Local 

Junho 6, 7 e 8 Salão Paroquial 
Perafita 

Julho 11, 12 e 13 Salão Paroquial  
São Mamede Infesta 

Novembro 24, 25 e 26 Salão dos Paus  
Guifões 

 Farmácias 
de Serviço 

Dia Abril Endereço Maio 

1 PARQUE FALCÃO 

2 MORAIS FARIA 

3 BELEZA LOPES 

4 CUNHA GRAMACHO 

5 F. SILVA R.PEREIRA 

6 MODERNA SAÚDE 

7 FALCÃO PARQUE 

8 FARIA MORAIS 

9 LOPES BELEZA 

10 GRAMACHO CUNHA 

11 R.PEREIRA F. SILVA 

12 SAÚDE MODERNA 

13 PARQUE FALCÃO 

14 MORAIS FARIA 

15 BELEZA LOPES 

16 CUNHA GRAMACHO 

17 F. SILVA R.PEREIRA 

18 MODERNA SAÚDE 

19 FALCÃO PARQUE 

20 FARIA MORAIS 

21 LOPES BELEZA 

22 GRAMACHO CUNHA 

23 R.PEREIRA F. SILVA 

24 SAÚDE MODERNA 

25 PARQUE FALCÃO 

26 MORAIS FARIA 

27 BELEZA LOPES 

28 CUNHA GRAMACHO 

29 F. SILVA R.PEREIRA 

30 MODERNA SAÚDE 

31 ---------------- 

 
CUNHA 

R. S. Roque 
Matosinhos 
FALCÃO 

R. M. Vento 
L. Palmeira 

 
MODERNA 
R. B. Capelo 
Matosinhos 

LOPES 
R. B. Capelo 
Matosinhos 

 
GRAMACHO 

R. P. Araújo 
L. Palmeira 

R. PEREIRA 
R. B. Capelo 
Matosinhos 

 
PARQUE 

Av. D. A. Henri. 
Matosinhos 

SAÚDE 
R. H. Ribeiro 
L. Palmeira 

 
FARIA 

R. Rob. Ivens 
Matosinhos 
J. MORAIS 

Pr. Ant. Sérgio 
Matosinhos 

 
BELEZA 

R. Cor. Alberto 
Laura Moreira 

L. Palmeira 
F. SILVA 

Norte Shopping 
Matosinhos 

 
 

PARQUE 

 

Plano de Actividades Religiosas – Ano 2008 – Paróquia de Leça da Palmeira 
Mês Dia Hora Solenidades – Grupos Organizadores 
Maio 11 12:00h Missa de Aniversário do Coro do Espírito Santo  

Maio 12 21:30h Procissão das Velas  
Irmandade de Nossa Senhora de Fátima da Igreja Matriz 

Maio 22 12:00h Missa do Corpo de Deus – Confraria do Santíssimo Sacramento 
Maio 22 16:00h Procissão do Corpo de Deus – Confraria do Santíssimo Sacramento 
Julho 27 11:00h Missa da Festa Paroquial – Paróquia 

Setembro 28 16:00h Procissão de S. Miguel – Confraria de São Miguel 
Setembro 29 19:00h Missa de S. Miguel – Confraria de São Miguel 
Outubro 5 12:00h Missa de aniversário do Grupo Paroquial de Teatro 

Outubro 12 21:30h Procissão das Velas do Monte Espinho   
Ir. de Nossa Senhora de Fátima – Monte Espinho 

Novembro 1 16:30h Missa do Dia de Todos os Santos – Confraria das Almas 
Novembro 2 19:00h Missa dos Fiéis Defuntos – Confraria das Almas 
Novembro 16 9:30h Compromisso das Pagens do Monte Espinho 
Dezembro 6 16:30h Compromisso dos Acólitos – Associação de Acólitos 

Dezembro 8 12:00h Missa de Nossa Senhora da Conceição, Aniversário da APJ,  
Compromisso de todos os Grupos da Paróquia. 
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1 – O Compromissos dos Acólitos da Igreja 
Paroquial será realizado no Sábado anterior ao 
1º Domingo de Dezembro. 
2 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e 
Pagens deverão estar presentes em todas as 
cerimónias enumeradas no mapa de actividades. 
3 – As Confrarias e Irmandades deverão usar 
sempre Laço Branco. Nos dias  1 e 2 de 
Novembro deverão usar Laço Preto. 
4 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e 
Pagens deverão levar “velas” acesas nas 
Procissões de velas dos dias 12 de Maio e 12 de 
Outubro. 
5 – No dia 12 de Maio, a Procissão das Velas 
sairá da Capela da Quinta da Conceição. 
6 – A Primeira Comunhão realizar-se-á nos dias 
19 e 26 de Abril, na Missa das 10,45 h. 
7 – A Profissão de Fé realizar-se-á no dia 18 de 
Maio, pelas 9.30 h. 
 

Leia e Assine a Voz de Leça 



CANTINHO DA MÚSICA  

   

Morte do Arcebispo de Mosul: “uma 
punhalada nos valores celestes e humanos” 
 

O Arcebispo de Mosul, D. Paulos Faraj 
Rahho, da Igreja da Caldeia, Iraque, foi 
raptado no dia 29 de Fevereiro, no final da 
celebração da Via Crucis. Foi posteriomente 
encontrado morto, após um aviso dos 
sequestradores. Recorde-se que foi pedido um 
resgate de um milhão de dólares. 
O corpo de D. Paulos Rahho foi encontrado 
num terreno baldio perto de Mosul.  
Na semana passada, no dia 14, realizou-se o 
seu funeral. Tinha 65 anos. A morte de D. 
Paulos Faraj Rahho motivou uma onde de dor 
e comoção nos cristãos caldeus. São 
conhecidas tomadas de posição contra mais 
este atentado. Bento XVI enviou um telegrana 
à Igreja Caldeia: "Informado da trágica morte 
de D. Paulos Faraj Rahho, Arcebispo de 
Mossul dos Caldeus, após o seu dramático 
sequestro em 29 de Fevereiro, desejo enviar à 
Igreja caldeia e a toda a comunidade cristã a 
expressão da minha particular solidariedade, 
reafirmando a mais firme deploração por um 
acto de desumana violência, que ofende a 
dignidade do ser humano e prejudica 
gravemente a fraterna convivência do amado 
povo iraquiano”. Também o príncipe jordano 
El Hassan Bin Talal se mostrou indignado 
com a morte do Arcebispo de Mosul, 
classificando-a de “uma punhalada nos 
valores celestes e humanos”. Recorde-se que 
El Hassan Bin Talal é o presidente do 
Conselho dos Prefeitos do Instituto Real para 
os Estudos Religiosos e presidente honorário 
da Conferência Mundial das Religiões pela 
Paz. Num comunicado afirma: “Matar o 
Arcebispo de Mosul, depois de sequestrado, é 
um crime horrível e uma punhalada nos 
valores celestes e humanos”. E acrescenta: 
“Ao matar um homem que leva a mensagem 
do céu, uma mensagem de caridade, de 
fraternidade e de paz, as mãos dos criminosos 
feriram também os corações de todos os 
crentes”. E conclui: “Pedimos aos sábios do 
mundo que trabalhem para que a paz regresse 
ao Iraque e que actuem com rapidez para 

enfrentar este terrorismo cego, cujo único 
objectivo é destruir o valor supremo sobre a 
face da terra: a vida humana”.  
 
Bento XVI: para breve uma encíclica social  
 

Há dias o Cardeal D. Tarcisio Bertone 
anunciou que a nova encíclica de Bento XVI 
sobre questões sociais não será publicada 
“antes das férias de Verão” e terá uma versão 
em chinês. Esta encíclica surge no âmbito do 
40.º aniversário da encíclica de Paulo 
VI Populorum Progressio. Adianta o Cardeal 
Bertone que a 3.ª encíclica de Bento XVI será 
centrada sobretudo nos “problemas sociais 
internacionais, com especial consideração dos 
países em vias de desenvolvimento”, e terá 
“um impacto significativo sobre os grandes 
problemas sócio-económicos do mundo 
contemporâneo”. 
 
Cardeal Rouco, eleito presidente da 
Conferência Episcopal Espanhola 
 

O arcebispo de Madrid, Cardeal D. Antonio 
Maria Rouco Varela, foi eleito presidente da 
Conferência Episcopal Espanhola (CEE) para 
o período 2008-2011. O vice-presidente será o 
bispo de Bilbao, D. Ricardo Blázquez Pérez. 
D. Antonio Maria Rouco Varela sucede a D. 
Ricardo Blázquez, que desempenhava a 
função desde 8 de Março de 2005. Recorde-se 
que Cardeal Rouco Varela foi presidente da 
CEE de 1999 a 2005. Foi eleito na primeira 
votação com 39 votos dos 77 bispos 
presentes. O vice-presidente foi eleito em 
segunda votação, já que não se chegou na 
primeira ao mínimo elegível de 39 votos.  
 
Timor-Leste: Igreja Católica assume 
mediação com grupos rebeldes 
 

Diálogo, arrependimento, reconciliação, 
pacificação nacional, os pontos fortes em que 
se baseia a mediação da Igreja Católica 
presente em Timor-Leste, face à difícil 
situação política e social do jovem país 
aisático. Actualmente, graças aos esforços de 
mediação da Igreja abriu-se uma janela de 
reconciliação para a população, abalada pelo 
atentado ao presidente José Ramos-Horta e a 
rebelião de um grupo de militares. O próprio 
Presidente, gravemente ferido e ainda 
internado em um hospital de Darwin 
(Austrália), deu um passo inicial, anunciando 
seu perdão aos autores do atentado e 
mostrando-se animado pelo desejo de 
pacificação e não de vingança. Alguns líderes 
rebeldes deixaram entender a sua 
disponibilidade em arrepender-se 
publicamente. Alguns já se entregaram 
voluntariamente às autoridades à polícia. A 

República Democrática de Timor-Leste 
nasceu oficialmente em 20 de Maio de 2002, 
após um período de administração transitória 
das Nações Unidas. 
 
Bispos preocupados com o mal-estar na 
Educação 
 

A Conferência Episcopal Portuguesa, através 
do seu Conselho Permanente, mostrou a sua 
preocupação pelo mal-estar que se vive 
actualmente na Educação. Os Bispos 
portugueses estão a acompanhar com 
“interesse e alguma preocupação a situação 
dos professores”. No passado dia 11 de 
Março, no final da reunião do Conselho 
Permanente, que preparou também 
Assembleia Plenária da CEP a realizar de 31 
de Março a 3 de Abril, D. Carlos Azevedo, 
secretário da CEP, disse à comunicação 
social: “Sendo os agentes mais responsáveis 
pelo futuro de Portugal – os alunos são a 
razão de ser do seu trabalho –, este mal-estar 
pode reflectir-se numa crise emergente na 
educação”. Adiantou que proximamente os 
bispos irão pronunciar-se sobre a questão da 
educação em Portugal. Referiu que “há um 
documento sobre a escola, mas deixaremos 
para mais tarde uma tomada de posição”. E 
adianta: “É um assunto muito complicado. 
Bento XVI publicou, recentemente, um 
documento pequeno, mas sugestivo sobre a 
crise emergente da educação”. A “cultura de 
exigência” é fundamental na educação. Por 
outro lado, “deve existir um respeito grande 
por aqueles que são os mais directos agentes 
desse trabalho educativo que são os 
professores”.  
Recorde-se que na próxima Assembleia 
Plenária da CEP haverá eleições para o 
próximo triénio. 
 
Caritas pede fim da violência em Gaza 
 

A Caritas Internacional fez um apelo às partes 
envolvidas para que acabem as acções 
militares em Gaza. Recorde-se que em apenas 
seis dias causou 118 mortos e mais de 300 
feridos. Num comunicado difundido em 
Roma, a Caritas Internacional pediu que 
sejam respeitados “todos os direitos humanos, 
inclusive o direito à vida, e recordou que 
nunca pode haver justificação para a morte de 
inocentes”. Recorde-se ainda que nos últimos 
confrontos, 19 crianças perderam a vida. A 
Caritas Jerusalém está a desenvolver uma 
intensa operação humanitária de ajuda às 
vítimas do conflito.  
 

AG/ IN “Voz Portucalense” 

 
 
 
 
 

Antonio Stradivari  

Antonio Stradivari, símbolo por excelência da 
arte de construir instrumentos, terá nascido 
por volta do ano 1644, em Itália. Especialista 

em instrumentos de cordas, (violinos, 
violoncelos, guitarras e harpas), Stradivari 
estabeleceu-se como artesão em Cremona, na 
Piazza San Domenico, e começou a dar o seu 
cunho pessoal aos modelos que construía, 
visível no arqueamento do braço do 
instrumento, nos vários graus de espessura 
das madeiras usadas e no uso de verniz com 
mais cor do que era usual na época. Os seus 
instrumentos são reconhecidos por uma 
inscrição em Latim: Antonius Stradivari 
Cremonensis Faciebat Anno (data), o que 
quer dizer: ”Feito por Antonio Stradivari de 
Cremona, no ano…”. 

Diz-se que Stradivari construiu os seus mais 
belos instrumentos entre 1698 e 1725. Depois 
de 1730, alguns dos instrumentos estão 
assinados com Sotto la Desciplina d’Antonio 
Stradivari F. in Cremona (data) e foram 
provavelmente construídos pelos filhos, 
Omobono e Francesco. 
Em toda a sua vida de artesão, Stradivari terá 
construído cerca de 1,101 instrumentos, dos 
quais ainda existem 650 nos dias de hoje.  
Morreu em Cremona, a 18 de Dezembro de 
1737 e foi sepultado na Basílica de San 
Domenico, (que viria a ser demolida em 
1868). 

Por: Mariana Sequeira 
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AMIGOS DO JORNAL 

Pagamentos em Março 
 
Ana Maria Fernandes Lopes 10 € 
António da Silva Leitão 15 € 
Cardoso do Carmo 20 € 
Isabel Mª Sousa Lopes 10 € 
José Carlos Lessa 5 € 
Mª Blandina Gomes Costa 10 € 
Maria da Silva  10 € 
Mª Inês Gonçalves Santos 15 € 
Rogério Pimentel Figueiras 20 € 
Rosa Branca Ramos 10 € 
Rui Trigo 20 € 

Dia da Caridade 
Donativos – Março 

Missas Euros 
16h30 Sábado 215,00 € 

10h45 Domingo  283,50 € 

12H00 Domingo  110,92 € 

9h30 Monte Espinho  92,52 € 

Tudo isto totalizou a importância de 701,94 €. 
Também se receberam muitas peças em roupa e 
tudo isto será distribuído pelos pobres conforme as 
suas necessidades. 
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Por José Soares 
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Horizontais: 1 – Ouro (s.q.); narrara. 
2 – Lugar; grande quantidade. 3 – 
Aduzes em defesa; lado do navio 
voltado para o vento. 4 – Guia (fig.); 
prep. Indicativa de carência. 5 – Ave 
de rapina da família dos falconídeos; 
corda grossa sobre que se exibem os 
funâmbulos. 6 – Reprova (no exame); 
nascente de água. 7 – O sacramento 
da confirmação; franja. 8 – Base aérea 
portuguesa; pequenos barcos a remos. 
9 – Lítio (s.q.); que tem poros. 10 – 
Altar cristão; atraiçoar. 11 – Espécie 
de canapé largo, com assento de 
palhinha; isolado.  
 

 
Verticais: 1 – Sufoca; guardam silêncio. 
2 – Altar; fúria. 3 – que aparece depois 
do tempo próprio (fruto); aparência. 4 – 
Intransigente. 5 – Substância gordurosa 
de composição análoga à do éter e do 
álcool; governanta; pron. Pessoal. 6 – O 
m. q. lírio; quantia que recebe 
diariamente um soldado. 7 – Vogais de 
lado; o tio dos americanos; virtuosas. 8 – 
Digna de louvor ou recompensa. 9 – 
Árgon (s.q.); aquele que admoesta, 
adverte ou dirige. 10 – Lista; oceanos. 11 
– Mentira; guarnecido de asas. 
 

 

Leia e Assine 
A Voz de Leça



Movimento Demográfico – Março 
 PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA 

 
Baptismos: Dia 2 – Íris Filipa 
Ramalheira Gavina filha de Vasco Leal 
Gavina e de Paula Cristina Gavina.  Dia 9 
Sofia Almeida filha de Sérgio Manuel 
Almeida e de Mariana de Sousa. Dia 16 – 
Francisco Machado Maheé filho de 
António Maheé e Emília do Carmo 
Machado. Sofia Monteiro Couto filha de 
Hélder Filipe Couto e de Cândida 
Monteiro..  
 

Casamentos: Dia 29 – José Manuel 
Carvalho e Juliana Conceição Silva. 
 
Óbitos: Dia 5 –  Maria Alice Bulção. 
Dia 10 José da Silva Marques. Dia 11 – 
Margarida Marques. Dia 12 – José Júlio 
de Oliveira. Dia 13 – Joaquina de Sousa. 
Dia 14 – Manuel Aureliano e  Henrique 
Manuel de Sousa Ramalho. Dia 17 – 
Augusto Gomes. Dia 20 –  Rosa 
Monteiro Mendes. Dia 21 – Luís Gomes 

da Silva. Dia 25 – Maria Amélia Aguiar 
Menéres. Dia 26 – Manuel Dias da 
Rocha.. 
 
Bodas de Prata: Dia 19 – José Manuel 
Gonçalves e Maria Rosa Gonçalves. 
 
Bodas de Ouro: Dia 1 – Alfredo Soares 
Araújo e Maria Arminda Ferreira. Dia 3 
– Luís Simões Ferreira e Maria Alice 
Almeida. 

 

O “Novo” Blog da “A Voz de Leça” 

Com o início da celebração dos 55 anos do 
Jornal, a Equipa Redactorial resolveu 
remodelar por completo o Blog existente no 
ciberespaço, considerando que o anterior não 
se adequava às necessidades que o Jornal 
exigia. Deste modo “revolucionou-se” 
totalmente o Blog existente, sendo que este 
“novo” espaço, embora tendo o mesmo 
endereço (www.avozdeleca.blogspot.com), 
apresenta funcionalidades e informações que 
ultrapassam mais do que o simples “postar” 
de notícias. Assim sendo e para quem nos 
quiser visitar encontrarão diversas 
informações divididas por 11 páginas 
distintas. 
A primeira página de abertura do Blog 
possuiu uma imagem do Fundador do Jornal – 
Rev. Padre Alcino, uma mensagem da Equipa 
Redactorial, a capa do 50º aniversário do 
Jornal (brevemente publicaremos as capas do 
primeiro número e das bodas de prata). É 
possível encontrar ainda a informação sobre 
as últimas notícias e as próximas actividades 
Paroquiais. Tem ainda a particularidade de 
existir dois “contadores”: um do número de 
visitantes do Blog (esperamos que aumente 
significativamente com a publicação desta 
informação) e outro com o número de 
visitantes “on line”. 
Numa segunda página (a página dos artigos) 
encontramos todos os artigos publicados 
desde Setembro de 2007 e que mereceram 
destaque de primeira página. Os artigos estão 
publicados na íntegra com a particularidade 
das fotos serem todas a cores. 
Na terceira página encontramos o arquivo do 
Jornal. Ali poderão consultar e até imprimir o 
Jornal desde Setembro de 2007 ou 
simplesmente apreciar as capas que foram 
publicadas desde então. Esta funcionalidade 

permite que todos aqueles que por qualquer 
motivo não compraram o Jornal na devida 
altura, possam agora ter o mesmo em formato 
P.D.F. Ainda nesta página e porque achamos 
ser de inegável importância para a Paróquia e 
para os nosso leitores publicamos ainda o 
texto integral (também em formato P.D.F.) do 
Suplemento de Outubro de 2006 sobre “A 
VIDA RURAL EM LEÇA DA 
PALMEIRA/FAMÍLIAS DE AGRICULTORES.  
Na página seguinte, a da Monografia, 
podemos ler um artigo sobre a história de 
Leça da Palmeira e apreciar várias fotografias 
sobre o património da Paróquia, bem como de 
personalidades que marcaram a vida cultural e 
religiosa de Leça da Palmeira. Esta resenha 
monográfica foi preparada para a Visita 
Pastoral realizada em 2004 e é agora 
aproveitada também para o Blog. 
Na quinta página podemos encontrar todos os 
Grupos Paroquiais, bem como um pequeno 
texto sobre cada um, explicando as suas 
actividades e o seu historial. É uma 
oportunidade para ficarmos a conhece-los 
melhor e quem sabe tomarmos parte da vida 
activa da Paróquia. 
A página seguinte é totalmente dedicada aos 
nossos leitores, que através dos nossos emails 
podem enviar artigos, notícias, opiniões que 
acharem relevantes para o conhecimento da 
vida Paroquial e/ou da Freguesia. 
A grande novidade deste Blog passa agora 
pelo acesso a fotos e vídeos da Paróquia e que 
poderão ser acedidos nas páginas com o 
mesmo nome. Procuramos que os vídeos e 
sobretudo as fotografias retractem o mais 
fielmente possível aqueles que contribuíram 
ao longo dos anos para o engrandecimento do 
nome de Leça da Palmeira e ao mesmo tempo 
uma oportunidade de irmos conhecendo o 

património da Paróquia. O Blog possuiu ainda 
uma página de opiniões onde os cibernautas 
poderão deixar os seus comentários e 
sugestões. 
Na Página de Informações encontramos uma 
diversidade de informações úteis, 
nomeadamente o Plano de Actividades, as 
Reuniões do Baptismo, os Encontros de 
Noivos, as Farmácias de Serviço, o Horário 
das Eucaristias na Vigararia de Matosinhos e 
ainda os “links” para as páginas da Diocese, 
do Secretariado da Juventude, da Voz 
Portucalense ou do “site” de Leça da 
Palmeira. 
Finalmente na última página, a dos Contactos, 
serve essencialmente, para que todos nos 
possam contactar, embora apresente uma 
novidade que consideramos ser bastante 
benéfica para o Jornal. A partir de agora é 
possível tornar-se Assinante do Jornal sem 
sair de casa. Basta fazer o “download” da 
Ficha de Assinante, preenchê-la com os seus 
dados e enviar para a Paróquia via CTT ou 
entrega-la pessoalmente na Sacristia. 
Pensamos que com este novo Blog, dar um 
impulso na aproximação do Jornal a todos os 
Grupos Paroquiais em particular e à 
população em geral. Mas não queremos ficar 
por aqui. Iremos procurar publicar todos os 
meses as novidades do Blog e sobretudo 
actualizando diariamente, se possível, as 
notícias e os artigos que vão sendo 
encaminhados para a nossa redacção. 
Gostaríamos que nos fossem chegando 
notícias sobre este nosso “novo” Blog, para 
assim podermos melhorar e/ou corrigir aquilo 
que de alguma forma vamos publicando. 
Esperamos pela vossa receptividade. Aqui 
ficam mais uma vez os nossos emails bem 
como o endereço do nosso Blog. 
 
Email: 
vleca@sapo.pt   
avozdeleca@gmail.com 
 
Página Web : 
 www.avozdeleca.blogspot.com 
 

Pela Equipa Redactorial 
José Eduardo Sousa 
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 SSaallããoo  PPaarrooqquuiiaall    
Quadro de Honra 
(continuação do número anterior) 

 
A grandiosa obra do Salão Paroquial é 
uma das grandes marcas da passagem do 
Padre Alcino Vieira dos Santos por Leça 
da Palmeira. Uma obra que só foi 
possível graças ao seu enorme empenho e 
capacidade de cativar toda a população 
leceira. Foram os paroquianos de Leça da 

Palmeira que, com os seus contributos, 
tornaram possível a edificação desta 
infraestrutura tão necessária para a nossa 
vida paroquial. 
Concluída a obra da construção do Salão 
Paroquial, entendeu o Pe. Alcino dedicar 
no número de Fevereiro de 1966 uma 

homenagem às figuras que mais se 
distinguiram, na sua opinião, na 
construção do Salão Paroquial. As 
pessoas distinguidas são: 

 

 
 

Por: Jorge Sequeira 
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Eng. Henrique 
Scherreck 

 

Ilustre Director da 
Administração dos 
Portos de Douro e 
Leixões, que deu 
facilidades e auxílios 
de primeira importância 

Eng. Alberto  
da Cunha Leão 

 

Ilustre Director dos 
Serviços de Exploração
da Administração dos 
Portos de Douro e 
Leixões, que com o 
seu dinamismo e 
espírito meticuloso a 
quem não escapam 
pormenores e ainda 
com a sua boa vontade 
sempre pronta a 
conceder facilidades 

António de Carvalho, António de Carvalho Júnior e Fernando de Carvalho 
 

Proprietários da FACAR, que sempre avançaram na vanguarda do progresso do 
Salão Paroquial, deram substancial auxílio material 

João Ramsey 
Nicolau de Almeida 

 

Na qualidade de 
membro da Comissão
Fabriqueira e Juiz da 
Confraria do Santíssimo
Sacramento, ajudou 
com o seu trabalho, 
opinião esclarecida e 
com subsídios em 
dinheiro de primeira 
grandeza 

Dr. José Leite 
Nogueira Pinto, 
Conde de Leça 

 

Que contribuiu com 
precioso auxílio material. 

Eduardo Vieira 
 

Dinâmico organizador 
e competente orientador
da Campanha das 
Cotas mensais ou 
“Inquilinos do Salão”, 
que deu para esta obra 
mais de 200 contos 

Augusto Duarte 
Pedroso 

 

Incansável trabalhador 
e competente orientador
que ajudou o Pároco na 
direcção da obra do 
Salão Paroquial 

Capela de São Miguel 
A este conjunto coral muito se deve, pelo lançamento e organização das 
actividades teatrais e cinematográficas. Destacando-se o seu Director, 
Jorge Bento, pela actividade desenvolvida no cinema, José Ferreira 
Santiago, que fez gratuitamente toda a obra de picheleiro e Francisco 
Leite, que organizou e desenvolveu as actividades do bufete. 

Arq. Bruno Reis 
 

Pelo seu edificante 
desprendimento (o seu 
trabalho foi gratuito) e 
pelo zelo com que 
orientou e acompanhou
a obra até ao fim. 

Manuel Gonçalves Morgado 
 

Que ofereceu, conjuntamente com o seu 
genro, António Oliveira, alguns metros de 
terreno para a construção do Salão 
Paroquial 
 


