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Este é o mês do Natal, de que ninguém consegue 
esquecer-se porque tudo à nossa volta, nas ruas 
nas casas, nas montras, na publicidade, apela a um 
certo “espírito natalício” que pouco tem a ver com o 
verdadeiro espírito do Natal de Jesus, de humildade 
e serviço aos outros. O que se nos oferece é mais um 
Natal como o descrito no texto “O Sonho da Virgem 
Maria”, em que o Natal é uma festa de aniversário sem 
que o aniversariante alguma vez seja lembrado. Mas 
ainda há Natal a sério a acontecer e nem precisa de ser 
25 de Dezembro, como pode ler-se na história triste de 
Carlos, ex-tóxico-dependente, ex-quase-sem-abrigo, 
que recebeu dignidade como presente adiantado de 
Natal e um fi nal feliz para esta parte da sua história. 
Haverá outros “Carlos” por aí fora, à espera que alguém 
lhes traga um pouco de Natal, nem que seja no pino do 
Verão. É assim o verdadeiro Natal. Os presentes de que 
tanto se fala nesta época deviam ser apenas pormenor 
de alegria e não objectivo único deste tempo do ano… 
Mas para que haja Natal verdadeiro nem é preciso uma 
‘empreitada’ da dimensão da que mudou a vida deste 
homem – muitas vezes uma única palavra, dita na hora 
certa ou um gesto sem palavras podem trazer conforto 
a quem passa por qualquer tipo de sofrimento e ser a 
diferença entre a dor e o alívio, o confl ito interior e a 
paz, qual ‘estrela’ que ilumina o caminho a seguir. 
Mas Dezembro também é mês da Imaculada 
Conceição, Mãe de Jesus, Mãe de todos os homens, 
Rainha do Mundo inteiro. E o dia da Solenidade da 
Imaculada Conceição foi o escolhido pelo nosso Pároco 
para todos os Grupos da Paróquia renovarem o seu 
Compromisso de serviço à Comunidade à luz da fé no 
Senhor. Retomou-se, assim, uma tradição da Paróquia 
de Leça da Palmeira, iniciada em 1953, que se chamava 
“FESTA DA FAMÍLIA PAROQUIAL”, que não sendo 
nesta data importante do calendário litúrgico, tinha o 
mesmo objectivo – juntar todos os Grupos Paroquiais, 
não apenas para uma solenidade, mas para uma 
celebração interior de cada um; para uma refl exão sobre 
o sua caminhada na fé, rogando ao Senhor a Sua força 
para continuar a missão de serviço destinada a cada 
um. Não tendo podido ser no domingo da Solenidade 
de Cristo Rei, fi m do ano litúrgico, foi um pouco mais 
adiante, quando também celebramos a realeza de Nossa 
Senhora. Fomos mais “Família Paroquial” naquele dia, 
mesmo com algumas ausências…
Uma ‘nota’ fi nal para uma rubrica d’ A Voz de Leça 
que deixa de ter carácter intermitente (que é o mesmo 
que dizer que nem sempre sai…) e passa a ter espaço 
próprio, nova designação e logótipo: a ‘Igreja pelo 
Mundo’.

Boas Festas
Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA
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A Melhor mensagem 
de Natal é aquela que 
sai em silêncio dos 
nossos corações e 
aquece com ternura 
os corações daqueles 
que nos acompanham 
na nossa caminhada 
pela vida.
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

Belém, Pátria de todos Nós
“O Menino nos foi dado!”
“Enquanto Maria e José se encontravam 
em Belém, Maria deu à luz o seu Filho 
primogénito. Enfaixou-O e colocou-O 
numa manjedoura.
Deus feito bebé! Mas aquele bebé era 
Deus feito pessoa! A dizer-nos que Deus é 
uma ternura, já que Jesus é a manifestação 
da ternura de Deus.

Contemplemo-Lo largos momentos, com 
o olhar e o calor do nosso coração, cheio 
de espanto! Os homens tinham imaginado 
o Messias de todos os modos, menos em 
forma de criança. Aquela Criança não 
sabia falar; mas o contexto e o lugar do 
seu nascimento, falam tanto por si!...

“Para eles não havia lugar na estalagem!” 
E no nosso coração, há lugar para Deus? 
O presépio onde Deus mais deseja estar e 
morar, é no nosso coração!
Belém é uma manifestação de amor, mas 
também uma exigência de amor!

“Só o amor sabe fazer destas coisas!”
Ponderar com toda a gratidão, esta palavra 
que traduz o porquê da encarnação de 
Deus. Deus desce, quando nós queremos 
subir...Deus fez-se pouco importante, 
quando nós queremos ser importantes...

Jesus Cristo era a luz verdadeira, que 
ilumina todo o homem.
Jesus veio ao mundo para dar sentido à 
vida do homem no mundo.
Tem que ter sentido viver, senão Cristo 
não teria existido.
Acreditarmos em Cristo é acreditarmos 
em nós e no sentido que tem a vida.

“Veio para o que era seu mas os seus não 
O acolheram!
Se não temos cuidado, corremos o risco 
de sermos os “novos israelitas”.
Diante de Cristo, estamos diante desta 
alternativa: recusá-Lo ou acolhê-Lo.
Cristo interpela-me: “Quem sou eu para 
ti?”

“Mas a todos os que os que O acolheram, 
dá-lhes o poder de se converterem em 
filhos de Deus”. Mas aqui dá-se o inverso 
do que sucede na família humana.
Na família humana, ser filho é o ponto de 
partida. Pertencer à família de Jesus, é um 
ponto de chegada. Vamo-nos convertendo 
em filhos de Deus, na medida em que 
nos vamos revestindo dos sentimentos de 
Cristo.

O homem, casa e morada de Deus.
Mediante o seu “sim”, Maria converteu-se 
em casa e morada de Deus. Isto quer dizer 
que o ser humano se pode converter em 
morada de Deus. Quanto mais eu disser 
“sim”, à palavra de Deus que de tanto 
modos me fala e me chama, mais Deus 
se revela através de mim. E mais eu me 
converto em morada de Deus.

O presépio onde Deus mais deseja 
vivamente morar, é no coração do 
homem!
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O tempo do Natal celebra a Vinda de Jesus, 
o Filho de Deus, e a Sua manifestação aos 
homens. 
Este é o acontecimento maior que a humanidade 
podia esperar. Num canto do mundo, numa 
povoação que guardava recordações de 
grandezas antigas, e sem que o acontecimento 
tivesse algum eco público, nasceu uma criança, 
fi lho de um casal que teve de viver os últimos 
dias antes do nascimento percorrendo um 
caminho de quatro ou cinco dias a pé (ou de 
mula) porque os que mandavam então, tinham 
decidido organizar um censo e cada um tinha 
de se registar no seu lugar de origem. Aquele 
menino nasceu e começou uma nova história. 
Nele, Deus vem viver a própria vida humana. 
Nele, podemos olhar uma forma de viver cheia 
de todo o amor de Deus: este amor é o único 
amor total e absoluto. Tão entregue aos homens 
que arcará com o mal que há nos corações deste 
mundo e morrerá na cruz. Naquele corpo frágil 
a humanidade contempla a glória, a vida e a 
verdade de Deus. Para nós o nascimento será 
isso: será a glória de Deus, e será a paz para os 
homens, porque Deus ama-nos infi nitamente. 
Isso é a redenção: que um homem como nós 
viveu a vida humana com total fi delidade ao 
amor, a Deus, abrindo um novo caminho de 
vida para todos. Celebrar o Natal é celebrar 

que o nosso caminho é infi nitamente valioso, 
porque é o caminho de Deus. Deus o fez Seu: 
como não o havemos de valorizar também nós?  
Vale a pena a nossa vida, vale a pena o nosso 
trabalho, as nossas preocupações, as nossas 
alegrias, as nossas esperanças; e vale a pena 
viver tudo em sintonia com o exemplo de vida de 
Jesus, porque esse é o que dá vida e felicidade; 

e vale a pena valorizar tudo o que existe neste 
mundo e que se encontra nesta mesma linha, 
embora não se faça em nome de Jesus. Jesus 
está ali, Jesus também o faz Seu. A festa de 25 
de Dezembro tem uma grande riqueza. Nesse 
dia são celebradas  três Missas, (além da Missa 
da Vigília, que se reza no dia 24, à tarde): a da 
noite, a da aurora e a do dia. Cada uma destas 
eucaristias tem as suas próprias leituras que, se 
se quiser se podem intercambiar. Ainda que a 
maioria das pessoas participe na missa da noite, 
(conhecida como a Missa do Galo), merece a 
pena ler, pessoalmente e em recolhimento, e 
meditar os textos das outras celebrações, que 
nos fazem viver mais globalmente o Mistério. 
Mas no tempo de Natal devemos dar testemunho 
de apreço pela graça que recebemos com a 
vinda de Jesus Cristo, intensifi cando a nossa 
vida eucarística, certos de que a Eucaristia torna 
Cristo presente e actualiza a sua acção, do Natal 
á Ressurreição. Neste tempo litúrgico, devemos 
também empenhar-nos, seriamente, em estreitar 
os laços de amor com todos os nossos irmãos, 
visto que Cristo, na Sua Pessoa, veio matar o ódio, 
proclamar a Paz e instaurar entre os Homens uma 
comunhão verdadeiramente fraterna, fazendo de 
todos os cristãos artífi ces da Paz. 

Plácido Santos

O Tempo Litúrgico do Natal

“José, ontem à noite tive um sonho muito 
estranho, como um pesadelo. A verdade é 
que não o entendo. Tratava-se de uma festa 
de aniversário de nosso Filho. A família 
esteve a preparar-se durante semanas, 
decorando a casa. Apressavam-se de loja 
em loja comprando todo o tipo de presentes. 
Parece que toda a cidade estava no mesmo 
porque todas as lojas estavam abarrotadas. 
Mas achei algo muito estranho: nenhum dos 
presentes era para nosso Filho. Envolveram os 
presentes em papéis muito lindos e colocaram 
fi tas e laços muito belos. Então puseram-nos 
sob uma árvore. Sim, uma árvore, José, ali 
mesmo, dentro de casa. Também decoraram 
a árvore; os ramos estavam cheios de bolas 
coloridas e ornamentos brilhantes. Havia 
uma fi gura no topo da árvore. Parecia um 
anjinho. Estava lindo.
Por fi m, o dia do aniversário do nosso Filho 
chegou. Todos riam e pareciam estar muito 

felizes com os presentes que davam e recebiam. 
Mas veja José, não deram nada ao nosso Filho. 
Eu acredito que nem sequer o conheciam. 
Em nenhum momento mencionaram o Seu 
nome. Não lhe parece estranho, José, que as 
pessoas tenham tanto trabalho para celebrar 
o aniversário de alguém que nem sequer 
conhecem? Parecia-me que Jesus se sentiria 
como um intruso se tivesse assistido à sua 
própria festa de aniversário.
Tudo estava precioso, José, e todos estavam 
tão felizes, mas tudo fi cou nas aparências, 
no gosto dos presentes. Dava-me vontade de 
chorar, pois essa família não conhecia Jesus. 
Que tristeza tão grande para Jesus - não ter 
sido convidado para a Sua própria festa!
Estou tão contente por que tudo era um 
sonho, José. 

Que terrível seria se esse sonho fosse 
realidade!”

O Sonho da Virgem Maria

O Advento, (do latim adventus, que signifi ca 
‘chegada’, do verbo advenire, ‘chegar a’), é 
o primeiro tempo do Ano Litúrgico, as quatro 
semanas que antecedem o Natal. È o tempo 
de alegre preparação e expectativa para o 
nascimento de Jesus, durante o qual Maria 
está sempre presente, sendo especialmente 
recordada na festa da Imaculada Conceição.
Este tempo, muito por causa da avalanche 
mercantilista que nos entra pela vida dentro 
onde quer que se esteja, é tantas vezes 
encarado apenas no aspecto material e passa 
ao lado de muitos de nós o signifi cado de 
objectos que adquirimos, na total ignorância 
do seu simbolismo na fé que professamos. Um 
desses objectos é a COROA do ADVENTO.
Com origem numa tradição pagã europeia, 
segundo a qual se acendiam velas, durante o 
inverno, para pedir aos deuses luz e calor, a 
coroa do Advento foi usada pelos primeiros 
missionários cristãos, que adaptavam alguns 

dos costumes dos povos nativos que queriam 
converter, para mais facilmente conseguirem 
guiá-los no caminho da fé. Foi isto que 
aconteceu com esta tradição. A partir dela 
surgiria a coroa do Advento, de forma circular, 
como sinal da eternidade do amor de Deus, 
que não tem princípio nem fi m, assim como 
o amor dos irmãos uns pelos outros não 
deve terminar nunca. Além disso, o círculo 
simboliza um elo de união, uma aliança entre 
Deus e os homens. 
As quatro velas que compõem a coroa 
simbolizam, cada uma delas, uma das quatro 
semanas do Advento. No início a coroa não 
tem luz, nem brilho, para lembrar a escuridão 
do pecado. À medida que se aproxima o Natal, 
vai-se acendendo uma vela em cada semana, 
representando esse gesto a chegada de Jesus, 
luz do mundo, que dissipa a escuridão no 
coração de cada um de nós e nos enche de 
alegria pela chegada do Deus Menino.

A Coroa do Advento - Símbolo de União com Deus
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O Dogma da Imaculada Conceição
No dia 8 de Dezembro todo o mundo católico 
celebra a festa litúrgica da Imaculada 
Conceição, cujo dogma foi defi nido pela 
Igreja Católica, no século XIX.
A Imaculada Conceição de Maria indica  que 
a Virgem Maria foi resguardada do pecado 
original, desde o momento do seu nascimento 
até à sua ascensão em corpo e alma. Filha de 
Santa Ana e São Joaquim, que já em idade 
avançada foram abençoados com a graça de 
uma fi lha, Nossa Senhora. 
Preservada do pecado original, foi a Mãe de 
Jesus Cristo, o fi lho de Deus que tomou a 
nossa natureza humana.  
Escritos cristãos do século II, testemunham a 
ideia de que Maria era a nova Eva, e ao lado 
de Jesus, seu fi lho, encarnavam a luta contra 
o mal. No evangelho apócrifo de Tiago, 
este descreve Nossa Senhora como um ser 
diferente, em comparação com outros seres 
humanos. Já no século IV um santo chamado 
Efrém, ( diácono, teólogo e compositor de 
hinos, que viveu entre 306 e 373), defendia a 
ideia de que somente Jesus Cristo e a Virgem 
Maria, sua mãe, eram limpos e puros de toda 
a mancha de pecado.
É no século VIII que aparece a primeira 
menção sobre a festa litúrgica da Conceição 
de Maria, sempre nos dias 8 de Dezembro 
de cada ano, ou então nove meses antes da 
natividade de Nossa Senhora, comemorada 
no dia 8 de Setembro.
No entanto, sempre houve muita discussão 
sobre este tema. Um teólogo franciscano, 
Duns Escoto (1266-1308), avançou no 
debate teológico, defendendo que Maria 
foi preservada do pecado original, em 
previsão dos méritos de Jesus Cristo, o 
Salvador Universal. O Teólogo dizia ainda: 
“ Convinha que Deus fi zesse a excepção; 
podia faze-la, portanto a fez!”. As ideias de 
Duns foram-se afi rmando com o passar dos 

O título deste texto lembra uma frase muito 
conhecida, a que me abstenho de chamar 
“chavão”, dado que, apesar de repetida não 
perdeu signifi cado: ‘Natal é quando um 
homem quiser’. E é mesmo: não apenas 
quando o calendário indica esta época e tudo 
à nossa volta o lembra. ‘Natal’ é sempre que 
não se passa indiferente ao lado do sofrimento 
dos irmãos, sempre que se divide com quem 
tem menos.

E houve “Natal” quase um mês antes da data 
no calendário, quando três nossos irmãos do 
Bairro dos Pobres de Rodão puderam passar 
a viver com alguma dignidade e não como 
animais, que era o que estava a acontecer já há 
alguns anos. A situação de um deles, Carlos, 
30 anos, era absolutamente degradante. Desde 
a morte da mãe e do segundo casamento 
do pai passara a viver numa barraca que, 
ainda que feita de cimento, tinha servido de 

galinheiro da família. Tóxico-
dependente em recuperação, 
foi assim, em condições 
absolutamente degradantes, 
que foi encontrado pelo nosso 
pároco. 
Quando questionado sobre o 
que o levou a descer tanto na 
escala da dignidade humana, 
tinha uma história trágica 
para contar: o desgosto pela 
perda da mãe foi demasiado 
pesado de aguentar, a mulher 
que o pai escolheu para 
recompor a família acabou 
por não ser sensível à perda 
do enteado, a carência afectiva 
foi insuportável, o álcool 
e a droga surgiram como 
uma espécie de refúgio, mas 
também um ‘passaporte’ para 
fora da realidade, porque essa 
fi cou impossível de aguentar. 

Pode Ser Sempre Natal

tempos, triunfando sobre as hesitações e 
restrições de grandes teólogos da cristandade. 
A prova disso é que no Concílio de Trento 
(1545 – 1563), não houve nenhuma objecção 
teológica que abalasse a crença na Imaculada 
Conceição, embora não tivesse havido aí 
uma decisão. 
Nos séculos seguintes, este debate acalmou-
se, e ao mesmo tempo clarifi cou-se e 
aprofundou-se ainda mais esta questão 

mariana. No século XIX, o Papa Pio IX, na 
Bula Ineffabilis Deus, fez a defi nição ofi cial 
do Dogma da Imaculada Conceição, no dia 
8 de Dezembro de 1854, com estas palavras: 
”Em honra da santa e indivisa Trindade, 
para decoro e ornamento da Virgem Mãe 
de Deus, para exaltação da fé católica, e 
para incremento da religião cristã, com a 
autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos 
bem-aventurados Apóstolos Pedro e Paulo, 
e com a nossa, declaramos, pronunciamos 
e defi nimos a doutrina que sustenta que 
a beatíssima Virgem Maria, no primeiro 
instante de sua Conceição, por singular 
graça e privilégio de Deus omnipotente, em 
vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador 
do género humano, foi preservada imune 
de toda mancha de pecado original, essa 
doutrina foi revelada por Deus e, portanto, 
deve ser sólida e constantemente crida por 
todos os fi éis.” Um grande acontecimento 
reafi rmaria este dogma, quatro anos mais 
tarde, em 1858, em Lourdes (França), onde 
Nossa Senhora apareceu à jovem camponesa 
de nome Bernardete. Na última aparição, a 
Virgem anunciou-se dizendo: “EU SOU A 
IMACULADA CONCEIÇÃO!”. Com estas 
palavras de Nossa Senhora estava confi rmado 
o dogma instituído quatro anos antes. 
Portugal vive com especial devoção o culto 
à Imaculada Conceição. D. João IV Duque 
de Bragança e Rei de Portugal, após a 
Restauração da Independência, no dia 1 
de Dezembro de 1640, proclamou Nossa 
Senhora da Conceição como Rainha e 
Padroeira de Portugal, doando-lhe em acto 
solene, no santuário de Vila Viçosa, a coroa 
que até então ostentavam os reis portugueses. 
A partir desta data não mais os reis de Portugal 
voltariam a usar a coroa. 

João Teixeira
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Daí passou a viver no referido galinheiro, 
cuja porta terá começado por ser parte de 
um cobertor que o tempo deteriorou até à 
condição recente de farrapo imundo. 
No espaço propriamente dito e a que não 
sou capaz de chamar ‘quarto’, porque 
efectivamente nunca deixou de ser 
‘galinheiro’, quase não conseguia entrar dada 
a exiguidade do tamanho, onde mal cabia 
aquilo que outrora terá sido uma cama, mas 
ultimamente era apenas um monte de andrajos. 
O Carlos atribui à falta da mãe a miséria a que 
chegou, já que os outros dois ‘seus vizinhos’ 
nesta situação desgraçada, não chegaram a 
tal ponto porque, nas suas palavras, “ainda 
têm mãe”. A sua, se ainda fosse viva, nunca o 
obrigaria a abrigar-se no ‘galinheiro’, nunca 
lhe cobraria dinheiro por um banho ou por uma 
sopa, como lhe fazia a actual companheira do 

pai. Assim, foi perdendo o interesse por tudo, 
‘matando’ o tempo e morrendo também um 
pouquinho todos os dias… No entanto, nunca 
deixou de cumprir as sessões e prescrições do 
tratamento de desintoxicação em que tinha 
sido integrado pela Segurança Social. Foi essa 
a sua ‘estrelinha de Belém’ que não o deixou 
perder-se completamente no caminho.
Hoje, o ‘galinheiro’ onde foi passando as 
horas de sono, foi substituído por um quarto 

ano. E se mesmo quando as condições eram 
miseravelmente degradantes ele nunca se 
perdeu totalmente, hoje que pode viver mais 
como gente, agarrou “com as duas mãos” o 
emprego que lhe arranjaram e agora que está 
recuperado da tóxico-dependência, está outro 
homem. Está, de forma visível para todos 
os que o conhecem, um novo homem; mas 
sente-se, ele próprio outro homem, porque 
recuperou a dignidade que circunstâncias 
da vida lhe tinham retirado, e por isso, 
readquiriu alegria de viver ao sentir que 
ainda é GENTE, porque este novo homem é 
também e sobretudo ainda jovem para perder 
a esperança…
Jesus ‘chegou’ mais cedo este ano. Houve 
‘Natal’ verdadeiramente na vida do Carlos e 
na nossa Comunidade, porque temos todos 
que estar felizes pela oportunidade de vida 

que parecia perdida, mas se reencontrou, às 
portas do Natal, celebração do nascimento de 
Cristo Salvador, de 2007. Por isso, quando se 
diz que “Natal é quando um homem quiser”, 
pode parecer o tal “chavão”, mas não é, 
porque é só olhar bem à nossa volta, em todas 
as épocas do ano, para se perceber que pode 
ser mesmo quando cada um quiser.

Marina Sequeira

com casa-de-banho, com espaço para circular 
à volta da cama, o que não acontecia, onde 
pode passar e passa mais tempo com alguma 
qualidade, mas sobretudo com a dignidade 
mínima que é exigível pela sua condição 
humana. O Sr. Altino Barbosa (mestre de 
carpintaria) fez o ‘boneco’ e construiu-se 
a nova habitação. No dia em que lá dormiu 
pela primeira vez, no início de Dezembro, 
o Carlos teve o seu primeiro ‘Natal’ deste 
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A Assembleia Paro-
quial de Jovens está a 
participar no projecto 
“Vida com Amor”, 
projecto este que está 
a ser desenvolvido 
por todas as Zonas 
Pastorais da Dio-cese 
do Porto. De acordo 
com este projecto, 
a cada uma dessas 
Zonas Pastorais é 
atribuída uma fase 

da vida humana, para que se possa refl ectir e 
aprofundar as características, os riscos, as emoções 
de cada uma dessas fases. A par desta refl exão não 
pode ser esquecida a diferente vivência religiosa a 

que corresponde, naturalmente, cada uma das fases 
lembradas: 
A primeira fase – fase pré-natal que contempla a 
gravidez: antes, durante, depois; o planeamento 
familiar;
A segunda fase – a infância em que ocorre o 
“despertar” para a pertença a um mundo; as 
grandes aprendizagens desta fase;
A terceira fase – a adolescência com todas as 
suas (im)permeabilidades, (in)decisões e riscos;
A quarta fase – a juventude, que acarta as 
grandes decisões e compromissos, projectos de 
vida;
A quinta fase – a adultez, em que serão 
refl ectidas as suas grandes (ir)responsabilidades 
no trabalho, na família, na vivência social e na 
vivência religiosa/cristã;

A sexta fase – a velhice e o(s) seu(s) (pre)conceito(s) 
–solidão e abandono;
A sétima fase – o pós-morte com a dualidade 
morte=inicio?, morte=fi m?, a dor e o luto. 
No decorrer deste projecto, realizou-se no passado 
dia 17 de Novembro, no Mosteiro de Leça do 
Balio, uma vigília de oração em que se refl ectiu 
acerca da fase da vida humana que cabe à nossa 
Zona Pastoral - a adolescência. Mais de 230 
jovens estiveram neste belíssimo Mosteiro durante 
cerca de duas horas. Mas foram horas muito bem 
passadas, pois as nossas mentes foram “obrigadas” 
a “abrir-se” para as refl exões feitas, ajudados, como 
é natural por belíssimos cânticos entoados por 
jovens das diferentes vigararias

Ana Isabel Faria 

No passado dia 8 de 
Novembro, o Rancho 
Típico da Amorosa 
completou 72 anos 
de vida. Um trajecto 
sempre em prol do 
folclore, revivendo as 
danças, os cantares 
e outras tradições de 
Leça da Palmeira, 

fazendo a delícia de todos quantos assistem a 
estas actividades, Leceiros e muitos forasteiros 
guiados pelo rastro que o R.T.A., ao longo dos 
anos, vai deixando por este Portugal fora. 
As comemorações do 72º aniversário tiveram 
início no dia 3 de Novembro, com a realização 
de um espectáculo Etno-folclórico, que consistiu 
na reconstituição de algumas tradições da Leça 
antiga. No dia seguinte, dia 4, com a coordenação 
do Gabinete de Estudos de Etnografi a e Folclore 
do Rancho Típico da Amorosa, realizou-se um 
“Workshop” sobre cultura tradicional popular, 
levado a cabo por equipas de pesquisa formadas 
por componentes do R.T.A. Mas o ponto alto 
das comemorações foi, como não podia deixar 
de ser, a Sessão Solene do 72º Aniversário, no 
dia 8 de Novembro, pelas 21h30 na sede do 
R.T.A., onde estiveram presentes elementos do 
Rancho, amigos, meios de comunicação social 
e respectivas entidades convidadas. A Mesa da 
Sessão Solene foi constituída pelo Presidente da 
Assembleia Geral do R.T.A, Dr. João Pimenta, 
pelo Presidente da Direcção do R.T.A., Sr. 
Raul Neves, pelo Presidente da Federação 
de Folclore Português, Sr. Fernando Ferreira, 
pelo Presidente da Direcção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Matosinhos – 

Leça, Sr. Joaquim Oliveira 
da Silva, pelo Representante 
da Zona Marítima Norte 
e pelo Presidente da Junta 
de Freguesia de Leça da 
Palmeira, Dr. Pedro Tabuada. 
Dos discursos que todos 
proferiram, destacou-se o 
apelo à unidade feito pelo Dr. 
João Pimenta, que recordou 
outros tempos da sua 
participação no R. T. A., o 
elogio à entrega e à prestação 
do Grupo na divulgação do 
folclore. Raul Neves destacou 
as várias vertentes que fazem 
do R. T. A. uma mais-valia na 
riqueza cultural do Concelho, 
apontando como exemplo 
para os presentes, o longo percurso de dedicação 
ao Grupo do Dr. João Pimenta. Da Autarquia 
Leceira veio o reafi rmar do apoio da Junta de 
Freguesia a todas as iniciativas da Colectividade.
Cumpridas as formalidades que a ocasião exigia, 
procedeu-se ao tradicional cantar de ‘parabéns’, 
ao cortar do bolo de aniversário, em ambiente de 
alegre convívio.
No dia seguinte, dia 9, as portas da Sede do R.T.A 
abriram-se a todos aqueles que quiseram reviver 
danças antigamente dançadas nos terreiros e 
eiras de Leça da Palmeira. No dia 10, realizou-
se um jantar convívio entre componentes e seus 
familiares e também alguns amigos do R.T.A. Foi 
um momento deveras agradável, marcado pela 
projecção de fi lmes sobre momentos marcantes 
da vida do grupo. Foi também ocasião para se 
dançar mais uma vez – é caso para dizer: “Não 

Rancho Típico da Amorosa - 72º Aniversário

sabemos fazer mais nada!”. A culminar estas 
comemorações, no domingo, dia 9, houve Teatro 
de Robertos no adro da Igreja Paroquial de Leça 
da Palmeira, levado a cabo por componentes do 
R.T.A. Este foi um momento de lembrança para 
os mais crescidos e mais velhos,  mas também 
a delícia das crianças presentes, que se calhar 
nunca tinham visto um “Teatro de Robertos”. 
Em nome de toda a Comunidade Paroquial 
e da Equipa Redactorial d’ “A Voz de Leça”, 
aqui fi cam sinceros parabéns ao Rancho Típico 
da Amorosa e a todos os que ajudaram a fazer 
a história do R.T.A., continuando o trabalho 
iniciado pelos fundadores da colectividade, 
em 1935, e sobretudo não deixando morrer as 
tradições da nossa terra, que é um dos bem mais 
preciosos que podemos ter.  

João Teixeira

Por agora fi ca aqui apenas uma lembrança de PARABÉNS à 
Maria da Ascenção pelas suas bodas de prata de Catequista, 
em Leça. Na edição de Janeiro, A Voz de Leça prestará a 
merecida homenagem a esta SENHORA, que não sendo 
Leceira de nascimento, aqui dedica muito do seu tempo 
ao serviço da nossa Comunidade Paroquial: Catequista, 
Ministro Extraordinário da Comunhão, zeladora de altares, 
coralista e SEMPRE, SEMPRE disponível para tudo e 
para todos. Merece todas as homenagens, embora quem a 
conhece saiba como nunca procura protagonismos.
É um exemplo para todos nós.
Parabéns Maria da Ascenção.

Vigília de Oração

Maria da
Ascensão

25 Anos ao
Serviço da
Catequese

Café Concerto no
Centro Franciscano
O Grupo de Jovens do Centro Franciscano de 
Leça da Palmeira levou a efeito, no passado dia 
17 de Novembro, mais um “Café Concerto”. 
Foi uma noite muito animada, com muita 
afl uência da Comunidade, na sua maioria 
jovens. A estrela da noite foi a banda portuense 
“Vícios Privados”.
Esteve presente também o grupo do 9º volume 
da Catequese, que apresentou um ‘sketch’. 
Também o Grupo de Jovens homenageou o 
P.e Marcelino com um jogral.
O dinheiro arrecadado com esta iniciativa 
reverteu a favor do Fundo da A.P.J. de Leça 
da Palmeira, para a ida às Jornadas Mundiais 
da Juventude, em Sidney (Austrália), em Julho 
do próximo ano.

Simão Bártolo
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Recordar: O Golfi nho

policromados. Nas camas, cobertas de chita 
estampadas e os candeeiros de iluminação 
eram em ferro forjado; tudo isto comedido, 
equilibrado, sem exageros de estilização sem 
pretender passar pela virtuosidade da nobre arte 
popular.
Desde a entrada, onde num canto havia um 

“O Golfi nho” era uma pensão que existia em 
Leça da Palmeira mesmo em frente à nossa 
bonita e airosa praia junto ao inicio da Rua de 
Hintze Ribeiro e que terminou com um grande 
incêndio que defl agrou à hora de almoço 
em fi nais de década de cinquenta do século 
passado.
Respigando um artigo da revista “PANORAMA” 

podemos aqui referir que “ O Golfi nho” apesar 
de um modesto hotel de Leça da Palmeira se 
situava num desafogado local donde abarcava 
amplamente a nossa simpática e luminosa 
praia, tratando-se o prédio em que se encontrou 
instalado de uma casa vulgar, burguesa, com uma 
arquitectura característica da época, localizada 
de tal maneira que os seus utilizadores tiravam 
bom proveito das suas janelas abertas para 
panoramas de encantamento.
Do seu interior podemos dizer que era pintado 
a branco e em tons lisos e neutros trazendo ao 
aconchego das salas e dos quartos a mesma 
claridade da praia, do mar e do sol.
Era uma casa que transpirava frescura, da 
própria cor ambiente onde se destacavam os 
móveis escuros inspirados no mobiliário rústico 
do nosso século XVII.
Alguns corações vazados nas cabeceiras 
das camas e nos espaldares das “cadeiras de 
bacalhau”.
Nas paredes, pequenos frisos com loiça de 
Barcelos misturada com outros exemplares 

pequeno bar, à sala de comer e aos quartos “O 
Golfi nho” era uma demonstração da vitória do 
bom gosto, podendo concluir-se que quem aqui 
se instalava sentia e recebia o tratamento de 
uma verdadeira casa leceira.

Eng.º Rocha dos Santos de Leça

pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria, viveu a nossa condição humana, em 
tudo igual a nós, excepto no pecado; anunciou a 
salvação ao pobres, a libertação aos oprimidos, 
a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso 
plano salvador, voluntariamente se entregou à 
morte e restaurou a vida. E a fi m de vivermos, 
não já para nós próprios mas para Ele, que por nós 
morreu e ressuscitou, de Vós Pai misericordioso, 
enviou aos que n’Ele crêem o Espírito Santo como 
primícias dos seus dons, para continuar a sua obra 
no mundo e consumar toda a santifi cação.”
Vemos assim que há um Homem-Deus que 
veio à terra por nossa causa, preocupado com 
o nosso bem, para alterar o rumo da nossa 
história, dominando  e fazendo com que tudo seja 
verdadeiramente importante na medida em que se 
relacione com Cristo. Se acolhemos com fé esta 
verdade da Encarnação, os acontecimentos do 
mundo tornam-se insignifi cantes em comparação 
com a vida divina de união com Cristo, que passa 
pelo meio de todos os abalos e prolonga-se para 
a eternidade.
O Natal é, assim, a festa do amor de Deus pela 
humanidade. 

Preparamo-nos para a festa do Natal.
Trata-se de celebrar o maior acontecimento da 
história da humanidade.
De facto, irromper na história um homem que é 
Deus, Rei do universo, é o maior acontecimento 
que de que há memória. Tal é a sua importância 
que a nossa história se divide em antes e depois 
de Cristo. 
Contudo, é fundamental situarmos este prodigioso 
acontecimento no seu devido contexto. 
A oração eucarística nº IV resume de modo 
magistral a história da nossa salvação: «Formastes 
o homem à vossa imagem e lhe confi astes o 
universo, para que, servindo-Vos unicamente 
a Vós, seu Criador, exercesse domínio sobre 
todas as criaturas. E quando, por desobediência, 
perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao 
poder da morte, mas, na vossa misericórdia, a 
todos socorrestes, para que todos aqueles que 
Vos procuram Vos encontrem. Repetidas vezes 
fi zestes alianças com os homens e pelos profetas 
os formastes na esperança da salvação. De tal 
modo amastes o mundo, Pai Santo, que chegada 
a plenitude dos tempos, nos enviastes como 
Salvador o vosso Filho Unigénito: feito homem 

Pela desobediência, a humanidade tinha uma 
dívida impagável com Deus. Jesus veio pagar 
a nossa dívida. Assumindo a natureza humana, 
tornou-se o único Mediador entre Deus e o 
homem. Enquanto que pela sua natureza humana 
Jesus morreu, pela sua natureza divina ressuscitou  
e devolveu-nos a vida eterna para a qual fomos 
criados. Com o saudoso Papa João Paulo II, 
podemos dizer que Jesus é, ao mesmo tempo, 
o rosto humano de Deus e o rosto divino do 
homem.
Perante o presépio, e longe do ruído de uma 
civilização hedonista e materialista, somos 
convocados  à adoração e à meditação. No silêncio 
daquela gruta pobre e simples encontramos os 
melhores modelos de justiça e santidade: Jesus, 
Maria e José.
O Menino Jesus vem para implantar entre nós um 
reino de paz, amor, justiça, verdade, santidade e 
liberdade que são os nossos maiores anseios.
Que neste Natal abramos as portas da nossa 
estalagem a Cristo, comprometendo-nos com Ele 
e com a Sua Igreja no trabalho do Reino.  

António Ferreira

Natal, Deus connosco
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Um Encontro Nada Fácil...
O Teatro, no mês de Novembro, em Leça da 
Palmeira, começou com “O Pecado de João 
Agonia” pelo TEAGUS – Teatro Amador 
de Gulpilhares. Esta peça, de Bernardo 
Santareno, representada pela primeira vez em 
1969, é uma produção diferente daquelas que 
o TEAGUS habitualmente produz. A forte 
densidade dramática do texto põe à prova a 
capacidade emotiva dos actores e actrizes que a 
representam, mas também é um grande desafi o 
para o público, que é levado a pensar e refl ectir 
sobre o preconceito da homossexualidade. E 
esta “batalha” foi ganha pelos Gulpilharenses, 
que conseguiram que o público repensasse este 
direito à diferença. 
Mas o Leça 2007 continuou “azarado”. Não 
esqueçamos que logo no segundo espectáculo 
deparámo-nos com a falta do Grupo da Escola 
Dramática Valbonense. O espectáculo do dia 10 
de Novembro também teve de ser substituído. 
Dado que um dos actores de “O Saiote de 
Celestina” e d’A Verdade Vestida” se encontrar 
doente, a Associação Recreativa “Os Plebeus 
Avintenses” não nos pôde apresentar este 
espectáculo. Todavia, conseguimos substitui-lo 
pelo “A Pena e a Leia”, muito bem representado 
pelo Grupo dos Restauradores de Avintes. 
Foi um espectáculo diferente, com bastante 
musicalidade e, com toda a certeza, foi do 
agrado de todos aqueles que o contemplaram. 
E o azar não terminou aqui. Infelizmente 
tivemos mais uma falta. O RIBALTA – Grupo 
de Teatro da Vista Alegre também não nos 
pode apresentar o seu trabalho, “A Ordem é 

Ressonar”, desta feita por razões profi ssionais 
do actor principal. Contudo, não conseguimos 
trazer até Leça outra peça. Como sabemos, esta 
é uma altura em que a maioria dos grupos com 
os quais fazemos “troca” de espectáculos se 
encontra no seu Encontro de Teatro, tal como 
acontece com o Grupo Paroquial de Teatro de 
Leça da Palmeira. Ora, este factor difi culta um 
pouco as coisas quando surgem estas situações 
imprevistas. 
E o último espectáculo do Leça 2007 parecia 
que também seria “marcado” pelo azar: uma 
actriz do elenco estava doente e o encenador 
António Paiva ainda não se encontrava em 
pleno para assistir ao espectáculo. Mas tudo foi 
ultrapassado e, modéstia aparte, muito bem. A 
actriz foi substituída e o elenco “portou-se” à 
altura das expectativas. O espectáculo correu 
até melhor do que estávamos à espera e tivemos 
bastante adesão por parte do público. Esta foi 
mais uma homenagem que o Grupo cénico 
fez ao seu encenador, ao mostrarmos que 
conseguimos pôr em prática tudo aquilo que 
ele nos ensinou ao longo dos anos. Terminado 
o espectáculo, teve lugar a habitual sessão de 
encerramento do Encontro. Esteve presente um 
representante da Junta de Freguesia de Leça 
da Palmeira, mas infelizmente não tivemos 
presente nenhum representante da Câmara 
Municipal de Matosinhos, “em virtude de 
compromissos previamente assumidos e 
inalteráveis”. Mas fi ca aqui expresso o nosso 
sentimento de pena e tristeza. Porque ao fi m e ao 
cabo, temos o apoio monetário da Câmara para 

a produção do nosso Encontro, e gostávamos 
que o nosso trabalho fosse realmente admirado 
por parte da Autarquia. “Fica para a próxima”, 
temos a certeza. 
O balanço do Leça 2007, apesar de tudo, é 
positivo: assistimos a bom teatro de amadores. 
E é isso que importa!
Mas não posso terminar este artigo sem 
primeiro deixar aqui expresso o desagrado do 
Grupo Paroquial de Teatro em relação a uma 
situação da qual fomos “vítimas”. Durante 
o Leça 2007, fomos “contemplados” com a 
visita de um fi scal da Sociedade Portuguesa de 
Autores. Um fi scal “a sério”, com papelada e 
“provas do crime”. E o “crime” que o Grupo 
Paroquial de Teatro cometeu é fazer teatro! É 
dar teatro à população de Leça da Palmeira; 
é prestar um serviço cultural reconhecido 
por parte da autarquia municipal, da Junta de 
Freguesia e até pelo Governo Civil; é organizar 
um Encontro de teatro de amadores, gente 
como nós, que monetariamente nada ganha 
com esta actividade; é ocupar o tempo livre 
dos seus actores, contribuindo assim para o 
tão fomentado associativismo; é contribuir, 
assim, para a dinamização de uma sociedade 
tão marcada pelo sedentarismo. É este o crime 
pelo qual o Grupo Paroquial de Teatro terá de 
“responder”. E agora eu pergunto, será justo? 
É este o país que queremos ter? Um país 
que, em vez de apoiar as suas associações e 
colectividades, ainda lhes aplica castigos. 
Viva o Teatro!

Ana Isabel Faria

A UNICEF

A UNICEF é uma agência das Nações 
Unidas cujo objectivo é a promoção dos 
direitos das crianças, ajudar a responder às 
suas necessidades básicas e contribuir para 
o seu pleno desenvolvimento. A UNICEF 
rege-se pela Convenção sobre os Direitos da 
Criança, e trabalha para que esses direitos se 
convertam em princípios éticos permanentes 
e em códigos de conduta internacionais para 
as crianças. Esta organização tem como lema 
principal “Para todas as crianças – Saúde, 
Educação, Igualdade, Protecção. 
A UNICEF, inicialmente conhecida como 
Fundo Internacional de Emergência das 
Nações Unidas para as Crianças, (United 
Nations International Children’s Emergency 
Fund no original), foi criada em Dezembro de 
1946 para ajudar as crianças da Europa vítimas 
da II Guerra Mundial. No início da década de 
50, este objectivo foi alargado para responder 
às necessidades das crianças e das mães nos 
países em vias de desenvolvimento. Em 1953, 
torna-se uma agência permanente das Nações 
Unidas, e passa a ocupar-se especialmente das 
crianças dos países mais pobres da África, Ásia, 
América Latina e Médio Oriente. Passa então 
a designar-se Fundo das Nações Unidas para 
a Infância, mas mantém a sigla que a tornara 
conhecida em todo o mundo – UNICEF.

A UNICEF depende inteiramente de 
contribuições voluntárias provenientes de 
fontes governamentais e privadas. Apesar 
de ser uma agência das Nações Unidas, 
não é fi nanciada por esta, pois quando foi 
criada tinha um mandato temporário e não 
fazia parte da estrutura de fi nanciamento 
regular da ONU. Aquando da sua passagem 
a agência permanente, a situação manteve-se 
e, assim, todo o dinheiro que utiliza provém 
de contribuições voluntárias. Os Governos 
contribuem para o orçamento da UNICEF, 
mas apenas como uma contribuição específi ca 

e não integrada na sua dotação global para as 
Nações Unidas..

A UNICEF em Portugal
O Comité Português para a UNICEF, criado 
em Abril de 1979, é uma organização não 
governamental com o Estatuto de Associação 
de Utilidade Pública.
Este Comité é um dos 37 Comités Nacionais 
que, nas mais diversas partes do mundo, 
desempenham um papel importante na 
promoção e defesa dos direitos de todas as 

crianças e na sensibilização do público para 
apoio aos programas da UNICEF nos países 
em vias de desenvolvimento. Este papel é 
feito através da divulgação da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, de actividades 
com crianças e jovens, da venda de cartões e 
produtos UNICEF, de campanhas de recolha 
de fundos, entre outros.
O Comité Português está sedeado em Lisboa e 
espalhado por vários pontos do país através das 
Delegações Regionais (existe uma no Porto, 
que já visitei). Para além da colaboração feita 
por um grupo de voluntários em Lisboa e junto 

das Delegações, apoiam o trabalho do Comité, 
este conta também com os Embaixadores 
da Boa-Vontade, a nível nacional, a fadista 
Mariza, o jogador de futebol Luís Figo, e o 
piloto Pedro Couceiro. A nível internacional, 
podemos enumerar personalidades como o 
tenista Roger Federer, os cantores Ricky Martin 
e Shakira, o futebolista David Beckham, e os 
actores Jackie Chan e Whoopi Goldberg.
Página na Internet: www.unicef.org

Mariana Sequeira
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A fi gura de Jesus Cristo, bem como as suas 
palavras, gestos e milagres exerceram desde 
sempre certa fascinação sobre os agnósticos e 
ateus, para quem é impossível uma análise numa 
perspectiva de Fé e se restringem a escrever ou 
discorrer sobre um “Cristo de características  
pura e simplesmente  humanas” ou personagem 
meramente mitológica. Nos últimos dois ou três 
anos têm surgido em revistas, jornais e televisão, 
uma série de artigos e documentários com 
títulos sugestivos, em que são abordados relatos 
evangélicos, distorcendo-lhes os contextos e 
extraindo ilações erróneas que logo convertem 
em afi rmações pretensamente científi cas...
Tais documentários propiciam ou suscitam 
grandes confusões dos “simples” de fé mais 
débil, e dúvidas em espíritos cristãos mas 
pouco esclarecidos, pelo que entendemos ser 
necessário usar A Voz de Leça para tentar 
um esclarecimento junto dos seus leitores, 
desmontando as aberrantes e inacreditáveis 
fi cções que não são senão ataques à fé cristã, 
que ultimamente não vêm só de longe, mas dos 
“laicos de ao pé da porta...!”. 
Na sequência e por certo inspirado na já 
conhecida fábula de Dan Brown “O Código 
Da Vinci”, foi emitido no passado mês de 
Abril um documentário titulado “O Código 
de Cristo”. E um pouco mais recentemente 
fomos “bombardeados” durante alguns dias, 
com  publicidade televisiva e nos rodapés dos 
noticiários televisivos, antecipando a emissão 
dum novo documentário sobre “O Túmulo 
Perdido da Família de Jesus” , pouco depois 
exibido no Discovery Chanel. Nele se fala dum 
túmulo descoberto em 1980, em Talpiot, ao 
sul de Jerusalém, que conteria 10 ossários com 
inscrições como “de José, Jesus fi lho de José, 
Maria, Marianme e Mara, Mateus e Judas fi lho 
de Jesus fi lho (imaginem !) de Jesus e de Maria 
Madalena.”..!!! 
Aquando da emissão desse documentário nos 
Estados Unidos, houve uma conferência de 
imprensa em New York, onde se verifi cou 
uma grande contestação de arqueólogos e de 
peritos em estudos bíblicos e escritas antigas. 
Em Portugal, país dito católico, não se ouviu 

contestação pública, a não ser no semanário 
VP – Voz Portucalense. Honra lhe seja feita ! 
A seguir se transcreve, pedindo a devida vénia, 
parte do esclarecedor artigo (in VP-16/5/2007) 
do médico Antero Frias Moreira,
resultante de pesquisas efectuadas sobre este 
assunto: 
“A realidade – 1 – No túmulo de Talpiot 
foram descobertos 10 ossários contendo 
ossos não de uma, mas de pelo menos três 
gerações. As inscrições continham nomes 
extraordinariamente vulgares para a época: 1 
em cada 4 mulheres eram Maria ou derivados, 
1 em cada 10 homens eram Jesus, José, etc. 
. Eram indivíduos da Judeia os quais tinham 
na inscrição tumular o nome Jesus – o 
pai. Ora,  sendo Cristo da Galileia, teria na 
inscrição Jesus de Nazaré e não Jesus fi lho de 
José, (os Galileus eram conotados com uma 
localidade). Além disso o túmulo pertencia a 
uma família abastada de Jerusalém e não a 
uma pobre família da Galileia como foi a de 
Jesus Cristo. – De referir também que nos ossos 
encontrados no ossário (...) os arqueólogos 
não encontraram sinais de crucifi xão.(...) 
Naquela região foram encontrados cerca de 
100 ossários com a inscrição Jesus e 4 com 
a inscrição Jesus fi lho de José. Os despojos 
ósseos, após terem sido estudados, foram 
entregues às autoridades religiosas para 
sepultamento segundo o ritual judaico.
2 – De acordo com os peritos em inscrições 
antigas, nomeadamente o Prof. Stephen 
Pfann da Universidade da Terra Santa 
– Jerusalém, a inscrição no ossário que os 
autores do documentário afi rmam ser de 
Maria Madalena deverá ler-se Mariame 
kai Mara (Mara abreviatura de Marta), 
correspondendo a 2 pessoas cujo parentesco 
se desconhece.
3 – Uma comissão de 15 peritos da Autoridade 
das Antiguidades de Israel que analisaram 
a inscrição de “Tiago fi lho de José e irmão 
de Jesus”, concluíram por uma falsifi cação 
moderna. (...)
4 – O documentário em apreço afi rmava: 
“a probabilidade de no túmulo de Talpiot 

se encontrar a família de Jesus era de 600 
para 1”. O estudo científi co que estamos a 
transcrever diz: “No que concerne ao cálculo 
probabilístico, a relação cai par um número 
infi nitamente pequeno!”
5 – A inscrição à entrada do túmulo em V invertido 
(a que, como a círculos e cruzes, o documentário 
deu valor simbólico de uma suposta comunidade 
judaico- cristã) não tem qualquer signifi cado 
hermético; apenas indica um local tumular. 
Os círculos nos ossários são apenas elementos 
decorativos e, quando em relevo, para facilitar a 
preensão no transporte. As supostas cruzes são 
apenas indicativos direccionais para colocar as 
tampas dos ossários.
6 – De acordo com o professor Steven Cox, 
arqueólogo forense da Universidade da Terra 
Santa, quer os testes de ADN quer os da Patina 
(referidos no documetário) carecem do rigor 
técnico adequado, tratando-se pois de pseudo- 
ciência para impressionar o espectador (...) 
Sendo pois completamente refutados os 
argumentos falaciosos do documentário, a 
única e legítima conclusão é a dos arqueólogos 
que em 1980 estudaram o achado: O Túmulo 
de Talpiot era de uma família abastada de 
Jerusalém e não da Sagrada Família.”
O autor do artigo transcrito termina indicando 15 
endereços electrónicos, no seu dizer “Para saber 
mais”, dos quais indicamos apenas 6 – os mais 
elucidativos:

-www.uhl.ac
-www.jpost.com
-www.goarch.org
-www.curtisvillechristian.org
-www.bleepingherald.com
-www.biblicalfoundations.org

A tudo o que temos assistido em matéria de 
tentativas de silenciar a Cristandade, responde a 
Ciência, pois que são cientistas os que, com suas 
pesquisas e estudos, desmontam sofi smas com 
que pretendem desvirtuar os fundamentos da 
nossa Fé – o Evangelho e, afi nal, toda a Sagrada 
Escritura que é o mais completo compêndio de 
História Universal!

Filipe Pacheco

A Crescente Laicização e os Actuais Ataques à Fé Cristã

…toda a saudade é um cais de pedra, 
este onde acorreram os familiares das 
vitimas desse grande naufrágio ocorrido 
na madrugada de 2DEZ1947, e cujos 
descendentes voltaram a juntarem-
se para o lançamento do livro com 
o titulo que abre esta referência ao 
acontecimento.
A. Cunha e Silva e Belmiro Galego já 
nos habituaram a trabalho de qualidade, 
mas desta vez foram mais fundo e 
produziram um documento histórico 
que há muito fazia falta onde coligiram 
e registaram os factos que marcaram não 
só as famílias atingidas na época mas a 
classe piscatória para sempre.
Saíu um livro bem produzido e que vai 
esgotar rapidamente tamanho é o seu 
interesse

Eng.º Rocha dos Santos

Naufrágio de 1947
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Plano jubilar do Santuário de Lourdes pelos 
150 anos das aparições

No passado dia 13 de Novembro, o Bispo de 
Tarbes e Lourdes, D. Jacques Perrier, anunciou 
em conferência de imprensa que Bento XVI 
estará presente no momento mais signifi cativo 
das comemorações dos 150 das aparições de 
Nossa Senhora a Bernadett Soubirous. Não está 
ainda determinada a data da visita do Papa nestas 
comemorações que terão início em 8 de Dezembro 
de 2007 e terminarão em 8 de Dezembro de 2008. 
O ano passado, Bento XVI expressou em carta ao 
Bispo de Tarbes-Lourdes o seu desejo de “poder 
estar presente, num momento signifi cativo do ano 
jubilar”. Recorde-se que o Santuário de Lourdes 
é um dos santuários marianos mais visitados do 
mundo, ao lado de Guadalupe (México) e Fátima 
(Portugal). Recebe por ano mais de seis milhões 
de fi éis. No ano jubilar de 2008, as estimativas 
apontam para a presença de cerca de oito milhões 
de peregrinos.
D. Jacques Perrier apresentou o plano completo 
para o ano jubilar. É um itinerário “para viver 
intensamente” este aniversário, caminhando 
espiritualmente desde o baptismo à eucaristia. 
Os peregrinos receberão uma insígnia que 
será completada em cada etapa, em forma de 
medalha. Será a lembrança desta peregrinação 
orientada em quatro etapas. A primeira encontra-
se na igreja paroquial, no centro da cidade, 
onde se conserva a pia baptismal onde Santa 
Bernadette baptizada em 9 de Janeiro de 1844. 
A segunda etapa é a casa (uma antiga prisão 
municipal) onde a família Soubirous viveu. A 
Gruta de Lourdes é a terceira etapa. É o lugar 
do diálogo entre a Virgem e Bernadette. Foi 
aqui que Bernadette ouviu de Nossa Senhora: 
“Penitência! Rogai a Deus pelos pecadores!”, 
“Ide à fonte e lavai-vos”, “Dizei aos sacerdotes 
que construam uma capela e que venham aqui 
em procissão”, “Eu sou a Imaculada Conceição”. 
A quarta e última etapa é a capela do hospício 
(actualmente um hospital) onde Santa Bernadette 
fez sua Primeira Comunhão em 3 de Junho de 
1858. Recorde-se que entre 11 de Fevereiro a 
16 de Julho de 1858, a Virgem Maria apareceu 

a Bernadette Soubirous 18 vezes. As palavras e 
os gestos que se trocam constituem o conjunto da 
Mensagem de Lourdes. 

Papa apela à recuperação do Iraque

Bento XVI pediu apoio às instâncias internacionais 
para que o Iraque recupere dos efeitos da invasão 
há anos organizada pelos Estados Unidos e seus 
aliados e para que os iraquianos possam encarar 
o futuro com esperança. Na sua intervenção, 
durante a audiência geral da quarta-feira da 
semana passada, o Papa recordou os 17 soldados 
e 2 civis italianos e os 9 cidadãos iraquianos que 
perderam a vida no atentado em Nasirya: “A 
minha carinhosa saudação dirige-se agora aos 
familiares das vítimas de Nasirya, que recordam 
os seus entes queridos no 4.º aniversário de sua 
trágica morte. Que a lembrança de nossos irmãos 
e de quem sacrifi cou o bem supremo da vida pelo 
nobre objectivo da paz contribua para apoiar o 
caminho do renascimento, cheio de esperança, 
do querido povo iraquiano”.

Confi rmada publicação da segunda encíclica 
do Papa

Bento XVI assinou no dia 30 de Novembro a sua 
segunda encíclica, desta vez sobre a esperança. 
Por informação do Cardeal D. Tarcísio Bertone, 
Secretário de Estado do Vaticano, o Papa 
escolheu a festa do apóstolo Santo André para 
assinar esta encíclica sobre a esperança, inspirada 
na Carta do Apóstolo São Paulo aos Romanos. 
Esta segunda encíclica de Bento XVI estará 
disponível brevemente.

Balanço sobre o “Compêndio da Doutrina 
Social da Igreja” 

No dia 20 de Novembro, no decorrer da 
Assembleia Plenária do Conselho Pontifício 
Justiça e Paz, D. Giampaolo Crepaldi fez um 
balanço sobre o impacto do “Compêndio da 
Doutrina Social da Igreja”. Apresentado pela 
primeira vez em 25 de Outubro de 2004 já foi 
difundido no mundo inteiro e em numerosos 
idiomas. Segundo D. Giampaolo Crepaldi, o 
“Compêndio da Doutrina Social da Igreja” foi 
acolhido com maior entusiasmo fora da Europa, 
nomeadamente na Ásia, África, América Latina. 
D. Giampaolo Crepaldi, que é secretário do 
Conselho Pontifício Justiça e Paz, revelou ainda 
que a divulgação do Compêndio na Rússia 
favoreceu de forma assinalável as relações as 
Santa Sé com a Igreja Ortodoxa Russa. Em 
relação a Cuba afi rmou: “Pela presença naquele 

país de um regime comunista, e pela vivacidade 
de uma Igreja Católica muito comprometida à 
frente do laicado, a apresentação do Compêndio 
foi uma iniciativa oportuna”. Referiu ainda que 
a difusão do Compêndio em dois níveis, o das 
ideologias políticas e o do ecumenismo, “pode 
fazer muito bem porque ajuda a esclarecer, 
compreender e a dialogar na busca da verdade”.

Perseguição de cristãos na Coreia do Norte

Segundo declarações do Secretário-Geral 
Pontifícia União Missionária (PUM), citado 
pela Agência Fides, os cristãos da Coreia do 
Norte sofrem “uma dura perseguição que parece 
agravar-se cada vez mais”. Chama a atenção 
para a intenção missionária do Papa para 
Novembro: “Para que na Península Coreana 
cresça o espírito de reconciliação e de paz”.
Resultado da Segunda Guerra Mundial e da 
Guerra da Coreia, a península coreana está 
dividida entre Norte e Sul, “duas nações muito 
diferentes e por longo tempo hostis”. Apesar de 
serem perseguidos, os cristãos podem ter um 
papel de grande importância: “Estão chamados 
a anunciar a unidade da família de Deus e a 
trabalhar pela reconciliação e a unidade desta 
população dividida e em confl ito”.

Faleceu o Cardeal japonês D. Stephen Fumio 
Hamao

No passado dia 7 de Novembro, vítima de 
cancro, faleceu em Tóquio, Japão, o Cardeal 
D. Stephen Fumio Hamao, ex-presidente 
do Conselho Pontifício para a Pastoral dos 
Migrantes e Itinerantes. Tinha 77 anos. O seu 
funeral realizou-se no dia 12 em Yokohama, 
cidade onde foi bispo antes do Papa João Paulo 
II o ter chamado para o Vaticano. Bento XVI 
enviou mensagens de condolências à irmã do 
Cardeal, Teresa Tereku Uematsu, e ao actual 
Bispo de Yokohama, D. Rafael Masahiro 
Umemura, em que lembra D. Stephen Fumio 
Hamao como “testemunha do Evangelho”. 
D. Stephen Fumio Hamao nasceu em Tóquio 
em 9 de Março de 1930. Formou-se em 
Direito Canónico na Universidade Pontifícia 
Gregoriana de Roma. Foi ordenado sacerdote 
com 27 anos. Foi Bispo Auxiliar de Tóquio 
e depois Bispo de Yokohama. Dedicou-se 
em particular aos jovens, aos imigrantes, aos 
refugiados e aos pobres. Em 1998, João Paulo 
II nomeou-o Presidente do Conselho Pontifício 
para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes. 

AG / in “Voz Portucalense”

PERÍCIA
10 Anos de Arte Gráfi ca

No passado dia 28 de 
Novembro, a PERÍCIA 
do Manuel José Carneiro, 
que nos últimos 7 anos foi 
responsável pelo aspecto 
gráfi co d’ A Voz de Leça, 
completou uma década 
de existência. Começou 
por ser uma pequena 
empresa, no edifício 

Zarco, em Gonçalves, mas cresceu e teve que se mudar 
para instalações mais condizentes com a actual dimensão 
que possui.
A Voz de Leça não podia deixar de lembrar a ocasião e 
dar parabéns ao Manel Zé, desejando para ele e para a sua 
empresa um futuro feliz com muitos sucessos profi ssionais 
e pessoais.

Parabéns! 

Num outro texto aqui publicado, a Ana Isabel Faria relata um pouco do que 
foi a edição deste ano do LEÇA 2007, com alguns percalços, (o acidente com 
o António Paiva e os imprevistos que inviabilizaram mesmo um espectáculo), 
com coisas muito boas, (que bem saiu a peça do GPTL com que encerrou o 
Encontro!) e, qual cereja no topo do bolo, com a visita do Fiscal da Sociedade 
Portuguesa de Autores, (mas isso, apesar dos pesares, também pode ser visto 
como um sinal da visibilidade que o Grupo já tem nesta altura…).
Vem esta “nota” a propósito do “estofo” de verdadeiros actores que a “ala” mais 
jovem do GPTL  ostentou.  Não posso deixar de “puxar a brasa à sardinha” do 
Jornal e referir a actuação de dois dos nossos jovens redactores: a Ana Isabel 
Faria e o João Teixeira. A Ana Isabel foi a verdadeira estrela da peça com que 
encerrou o Encontro: “A Ressurreição de Alguns” – cerca de uma hora e meia 
em palco, com o à vontade habitual, até quando foi preciso improvisar! O João, 
porque teve que substituir uma actriz a apenas uma semana de distância da 
estreia. E com o traquejo que tem nas “andanças” teatrais, saiu-se lindamente, 
até conseguiu entregar os seus textos para o Jornal primeiro que toda a gente, 
(o que não lhe é muito habitual… como diriam os jovens: “Lol” – que é como 
quem diz: “estou a rir-me”!)
Parabéns para os dois!

Marina Sequeira

Num “Encontro Nada Fácil”,
Honra Aos Jovens
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CANTINHO DA MÚSICA

Carl Czerny

Neste ano de 2007, celebra-se o 150º 
aniversário da morte de um ícone da 
música clássica – Carl Czerny.
Carl Czerny nasceu em Viena a 20 
de Fevereiro de 1791. Graças às 
lições dadas pelo pai – também ele 
um grande pianista -, aos dez anos, 
Czerny era capaz de tocar de memória 
um importante repertório de mestres 
clássicos. Os seus dotes pedagógicos 
logo se revelaram – era um aluno 
muito aplicado - e, aos quinze anos, 
já era um professor muito solicitado.
Entretanto, entre 1801 e 1803, foi 
aluno de Beethoven, um dos génios 
da História da Música, sendo que estreou o Concerto no.5 da autoria do mesmo, 
na segunda vez que Czerny se apresentou em público. Músico de poucos concertos 
públicos, dedicou-se essencialmente ao ensino e à composição, chegando a ser 
professor de Liszt. Criou uma nova escola de piano que ainda constitui a base de 
novos pianistas, sendo considerado o maior expoente da pedagogia do piano de 
todos os tempos.
As suas obras fi guram no programa obrigatório na formação de pianistas nos nossos 
dias, sem as quais não é possível avançar nessa formação.

Mariana Sequeira
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Palavras Cruzadas - N.º 228
Por José Soares

Horizontais: 1 – golpe de instrumento 
cortante; vagabundo. 2 – leva a reboque; 
entreter. 3 – cólera; feitiço. 4 – cobalto 
(s.q.); que anda no ar; bário (s.q.). 5 
– avaliar a esmo; interjeição indicativa 
de cautela. 6 – esconderijo de coelhos; 
lajeado onde se secam cereais. 7 – 
tântalo (s.q.); engano. 8 – apelido; peça 
direita para traçar linhas rectas; brisa. 9 
– multa; imposto de valor acrescentado 
(sigla). 10 – contracção do rosto; apertos 
com nó. 11 – presentemente.

SO
L

U
Ç

Ã
O

:
H

or
iz

on
ta

is
: 1

 –
 la

nh
o;

 v
ad

io
. 2

 –
 a

to
a;

 p
al

ia
r. 

3 
– 

ira
; s

al
ga

. 4
 –

 c
o;

 
aé

re
o;

 b
a.

 5
 –

 e
sm

ar
; v

á.
 6

 –
 lu

ra
; e

ira
. 7

 –
 ta

; fi
 n

ta
. 8

 –
 S

á;
 ré

gu
a;

 a
r. 

9 
– 

co
im

a;
 iv

a.
 1

0 
– 

ca
re

ta
; a

ta
s. 

11
 –

 a
go

ra
; é

m
ul

o.

Ve
rt

ic
ai

s:
 1

 –
 la

ic
al

; s
ec

a.
 2

 –
 a

tro
; u

ta
; a

g.
 3

 –
 n

oa
; e

ra
; c

ró
. 4

 –
 m

á;
 

as
a;

 ro
er

. 5
 –

 s
em

; f
ei

ta
. 6

 –
 p

ar
ad

ig
m

a.
 7

 –
 v

al
er

; n
ua

. 8
 –

 a
lg

o;
 e

ta
; 

am
. 9

 –
 d

ia
; v

ia
; i

tu
. 1

0 
– 

ia
; b

ar
; a

va
l. 

11
 –

 o
rla

; a
tra

so
. 

O Juízo de nós mesmos

“Não há dúvida que tem grande analogia a nossa era com 
a do Messias, e que parece podem competir os milagres 
(não digo os vícios) dos nossos tempos com as felicidades 
dos seus. Mas pelo mesmo caso, que se parecem tanto, não 
quisera eu que a muita semelhança mal entendida acertara 
de se nos converter em tentação. E porque não fi o tanto de 
nossa modéstia, como da de São João Baptista, saiba cada 
um e desengane-se, por mais que se pinte maravilhoso 
no seu conceito, que lhe falta para Messias a condição 
principal. E qual é a principal condição de Messias? É 
aquela com que o defi niu e assinalou Deus, quando o 
prometeu a Abraão: “In semine tuo benedicentur omnes”. 
No Messias que nascer de vós, serão abençoados todos. 
Se tendes bênção para todos, dou-vos licença que entreis 
em presunção de Messias: mas se tendes bênção para uns 
e para outros não, despedi-vos desse pensamento. Quando 
o Anjo anunciou à Senhora que havia de ser mãe do 
Messias, acrescentou estas palavras: “Dar-lhe-á o Senhor 
Deus o trono de David seu pai, e reinará na casa de Jacob 
para sempre”. Aqui reparam todos os intérpretes porque 
diz o Anjo que reinará o Messias na casa de Jacob e não na 
de Abraão ou de Isaac? Se estes não foram reis, também 
Jacob não teve ceptro nem coroa.(…) Só quem teve 
bênção para todos os do mundo, foi verdadeiro Messias 
do mundo; e só quem tiver bênção para todos os de um 
reino, será verdadeiro Messias dele”.

(Padre António Vieira,
in “Sermão da Terc.ª  Dominga do Advento”)

A Palavra dos Mestres

Verticais: 1 – que não pertence à Igreja; 
falta de chuva. 2 – escuro; nóeira; 
prata (s.q.). 3 – hora canónica; época 
fi xa assinalada por um acontecimento 
importante; certo jogo de cartas em que 
por passagem, ganha aquele que juntar 
todas as cartas de um naipe. 4 – existe; 
membro das aves; triturar com os dentes. 
5 – preposição indicativa de carência; 
realizada. 6 – modelo. 7 – ter o valor de; 
despida. 8 – alguma coisa; letra grega; 
amerício (s.q.). 9 – claridade solar; 
caminho ou estrada que conduz de um 
ponto a outro; pau-ferro. 10 – caminhava; 
botequim; garantia. 11- cercadura; 
retardamento.

Farmácias
de Serviço
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Outubro e Novembro
Manuel B. Santos Manadas
Maria da Conceição Costa Prima
Nelson Augusto Pedraz
Ramiro Valentim
António Santos

7.00  €
10.00  €
10.00  €
10.00  €
20.00  €

O coração puro é aquele que, amando Deus
acima de todas as coisas, sabe, também,

vê – Lo em todas as coisas e em toda a parte.

(Pierre Teilhard de Chardin,
in “Hymne de l’Univers”) 

Pensamento

Ficha Técnica Jornal “A Voz de Leça”
Fundador:
P.e Alcino V. Santos

Director:
P.e Fernando C. Lemos

Redactores e Editores:
Marina Sequeira
José Eduardo Sousa
Composição Gráfi ca:
Gráfi ca Firmeza, Lda.

Colaboradores:
P.e João Santos; José Soares; Filipe 
Pacheco; Ana Isabel Faria; Mariana 
Sequeira; Plácido Santos; João Teixeira; 
Engº Rocha dos Santos; Engº António S. 
Ferreira; Simão Bártolo e Paulo Nova

Propriedade:
Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de Leça da Palmeira
Nº Registo: 100162
Nº de Empresa: 200161
Nº de Depósito Legal: 99560/96
Impressão: Gráfi ca Firmeza, Lda.

Missas

16h30 sábado

19h sábado

10.45h domingo

12h domingo

19h domingo

9h Monte Espinho

Tudo isto totalizou a importância de 771,43 
Euros. Também se receberam muitas peças 
de roupa e tudo isto será distribuido pelos 
nossos pobres conforme as suas necessidades.

Dia da Caridade

Baptismos: Dia 3 - Miguel Ângelo Gomes 
fi lho de Hugo Miguel Gomes e de Liliana 
Patrícia Gomes. Dia 4 - Mariana Meireles fi lha 
de Pedro Miguel Reis e de Edilenia Almeida. 
Lina Alexandra Moreira fi lha de José António 
Moreira e de Maria Alice Moreira. Bernardo 
Machado Teixeira fi lho de Fernando Paulo 
Teixeira e de Daniela Machado. Dia 14 - Rita 
Ramos Lopes Frade fi lha de Jorge Manuel 
Frade e de Ana Luísa Lopes. Dia 18 - Tiago 
Manuel de Almeida fi lho de Carlos Manuel 
de Almeida e de Ana Isabel de Almeida. 

Gonçalo Sousa Faria fi lho de José Fernando 
Faria e de Maria Cecilia Sousa. Ana Carolina 
Teixeira fi lha de António José Teixeira e de 
Ana Cristina Martins. Lara Filipa Reguengo 
fi lha de José Paulo Reguendo e de Marta 
Maria Reguengo. Gustavo Miguel Rufi no 
fi lho de Ricardo Filipe Rufi no e de Ana Sofi a 
Maia. 

Óbitos: Dia 5 - Helder Manuel Terroso. 
Maria da Conceição Leça da Fonseca. Dia 6 
- Adelaide Baptista Moreira. Dia 10 - Manuel 

Celestino Ferreira. Fernando Martins Garcia. 
Dia 12 - João dos Santos Saraiva. Fernando 
da Silva. Dia 15 - Albina da Conceição 
Silva. Dia 18 - José Marques Dias. Maria 
dos Prazeres Ribeiro. Dia 23 - Artur Manuel 
Chócha. Dia 27 - Manuel Augusto Santos. 
Dia 29 - Maria Fernanda Parente. Dia 30 - 
Maria Carolina Tinoco. Maria Júlia Tavares.

Movimento Demográfi co - Novembro
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Euros

165,02€

96,25€

198,00€

113,00€

124,06€

75,10€

Donativos - Novembro

ARAÚJO
LEÇA DO BALIO
Capela Stª Ana
Lar do Comércio
LEÇA DA PALMEIRA
C. Monte Espinho
C.  Franciscanos
MATOSINHOS
Santo Amaro
C. Padre Grilo
Cruz de Pau
Lar Stª Ana
S. MAMEDE INFESTA
Capela da Ermida
St Antº do Telheiro
STª CRUZ DO BISPO
Est. Prisional
CUSTÓIAS
Esposade
GUIFÕES
C. Sagrada Família
PADRÃO DA LÉGUA
PERAFITA
LAVRA
SENHORA DA HORA
Hos. Pedro Hispano

Paróquias Sábado Domingo
Horário das Missas na Vigararia de Matosinhos

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

16h30*

18h30
17h00
16h30

19h30
18h30
18h00

19h30
18h00
19h00

19h00
17h00
19h30

16h30*

17h30*
15h00

17h30

21h00

19h00

21h00

19h00
21h00
19h00
19h00

21h00

8h00

9h30
8h30
8h00
8h30

8h30

8h15

8h00

8h00

9h30

9h00

9h30
9h00

9h30
9h30

10h30

10h45**

10h00
11h00
10h30

10h30

10h00

10h00

10h00

11h00

12h00**

11h30

11h30

12h00

12h00
11h00

11h00*

11h30

11h00

11h00

11h30

19h00

18h30

19h00

19h30

19h00

16h30
19h00

Leia e
assine
A Voz

de LeçaA Voz de Leça deseja a todos os 
Paroquianos, Assinantes e Amigos um 
Santo Natal e um Próspero Ano de 2008
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diante do Crucifixo do coro da  igreja, 
o Padre Pio recebeu o dom maravilhoso 
dos estigmas – as marcas das chagas de 
Cristo no seu corpo. Em carta ao superior, 
Padre Benedetto, ele próprio narrou a sua 
“crucifixão”:
“Foi na manhã de 20 de Setembro (de 
1918) no coro, depois da celebração da 
Santa Missa, quando fui surpreendido 
pelo descanso do espírito, pareceu um 
doce sonho. (…)… houve um silêncio 
em torno de mim e dentro de mim; senti 
em seguida uma grande paz. (…) Tudo 
aconteceu num instante e eu vi na minha 
frente um personagem misterioso que 
tinha as mãos, os pés e o peito emanando 
sangue. A visão me aterrorizava (…) senti-
me desfalecer. A visão desapareceu e dei-
me conta de que minhas mãos, pés e peito 
foram feridos e jorravam sangue. (…) A 
ferida do coração sangra continuamente. 
Começa na quinta-feira pela tarde até 
sábado. Meu pai, morro de dor pelo 
suplício e confusão que experimento no 
mais íntimo da alma. Temo morrer em 
sangue, se Deus não ouvir os gemidos 
do meu pobre coração e ter piedade de 
retirar de mim esta situação…”  
O Padre Pio tornou-se objecto da devoção 
popular; durante anos os fiéis vieram de 
todo o lado ao encontro do estigmatizado, 
pedindo-lhe intercessão junto a Deus 
para os seus males. Certa  vez ouviram-
lhe este desabafo: “Meu Deus, que 
confusão e que humilhação eu tenho, se 
me perguntam como aconteceu a minha 
crucifixão, de manifestar o que Vós 
tendes feito nesta mesquinha criatura!”  
Com  profunda intensidade espiritual, 
partilhava os sofrimentos de Cristo; e 
com as suas  humanidade, sabedoria e 
capacidade de ouvir, confortava os que 
sofriam e conduzia muitas almas a Deus, 
mesmo as que d’Ele se tinham afastado. 
Há relatos de curas milagrosas  e do dom 
da ubiquidade, que se lhe atribuem.  A 
fama e a devoção popular foram olhadas 
com suspeita pelo Vaticano, e de 1923 

a 1933, esteve impedido de qualquer 
actividade pública – celebrar missa e 
confessar. 
Em 1947 foi visitado pelo então jovem 
sacerdote Karol Wojtyla; consta que o 
Padre Pio lhe disse  que “iria ocupar o 
posto mais elevado da Igreja Católica” 
(inspiração divina, por certo!). O  Padre  
Pio instituiu grupos de oração – “Grupos 
de ruego”, que foram pontos de conversão 
de milhares de pessoas. Com ofertas 
generosas dos fiéis, conseguiu a construção 
dum albergue para pobres, iniciado em 
1947 e terminado em 1956, a que chamou 
Casa do Alívio do Sofrimento. 

Em 23 de Setembro de 1968, pelas 2 e 30 
h. da madrugada, faleceu o Padre Pio de 
Pietrelcina. A posição da Igreja mudou 
perante as suas virtudes, e até milagres lhe 
foram reconhecidos. Foi beatificado em 
1999 e proclamado Santo, em 6 de Julho 
de 2002, pelo Papa João Paulo II. 

Foi conhecido  por “Padre Pio”, mas o seu 
nome era Francesco Forgione. Nasceu na 
pequena aldeia de Pietrelcina, província 
de Benevento, em 25 de Maio de 1887, 
de família humilde. Desde muito pequeno 
era olhado pelos parentes e amigos 
como  “diferente” das crianças da sua 
idade. Tinha ainda cinco anos e já vivia 
momentos de oração muito especiais. No 
diário dum seu director espiritual – o Padre 
Agostinho de San Marco – lê-se que “ em 
1892, tendo apenas cinco anos, foram 
frequentes os êxtases e aparições, mas 
para o menino pareciam ser absolutamente 
normais.” E teria, nessa idade e já com 
várias experiências místicas  espirituais, 
manifestado  o desejo de  consagrar-se a 
Deus, segundo o mesmo diário. 
Seus pais, Grazio Forgione e Maria 
Giuseppa Di Nunzio, bons cristãos, 
observavam com enlevo, a espiritualidade 
com que o pequeno Francesco se distinguia 
dos seus irmãos e demais crianças. Conta 
a mãe: “…não era caprichoso, nunca 
cometeu nenhuma falta, obedeceu sempre 
a mim e ao pai; em cada manhã e à tarde 
ia à igreja fazer uma visita ao Santíssimo e 
à Virgem Maria. Durante o dia não queria 
sair com os companheiros, e se eu lhe 
dizia para ir brincar com eles, respondia: 
“Não quero porque eles blasfemam!” 
Com 16 anos, em Janeiro de 1903, 
ingressou na Ordem dos Capuchinhos, 
realizando assim o seu desejo de sempre, 
de consagrar totalmente a Deus a sua vida. 
Em Agosto de 1910 recebeu a ordenação 
sacerdotal, na Catedral de Benevento. 
Conheceu a vida monástica em vários 
conventos franciscanos; mas, por ter uma 
saúde muito frágil, passou a fixar-se, 
desde Setembro de 1916,  no convento de 
San Giovanni Rotondo, na província de 
Foggia, até ao fim da sua vida.
O Padre Pio preparava a celebração 
da Santa Missa com grande fervor, em 
oração iniciada antes da aurora, na solidão 
e no silêncio da noite, diante do sacrário. 
Num dos momentos de profunda devoção, 

Grandes Figuras
da Igreja

São pio de Pietrelcina
(1887-1968)

Por: Filipe Pacheco

Fontes: – “Padres Capuchinhos na WEB”               
 – Revista Life (1999)
Imagem: Stelluto-Farabolafoto
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