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Neste mês de Natal, o destaque principal desta edição 
vai, em primeiríssimo lugar, para o nosso Pároco, Padre 
Fernando Cardoso de Lemos, que no dia 23 celebra 
30 anos à frente deste seu rebanho. Se há cinco anos, 
aquando das Bodas de Prata, Leça lhe prestou a mais 
que devida homenagem, agora é por sua vontade que 
não há festejos formais. Sabemos como não gosta de 
protagonismos, como se emociona nestas ocasiões, 
mas depois de um início de ano um em que alguns 
problemas de saúde o privaram do exercer plenamente 
a sua pastoral, não podemos deixar de o saudar nesta 
data, sobretudo de lhe agradecer toda a dedicação a este 
Jornal e a esta terra, desde 1978. 
No dia da Solenidade da Imaculada Conceição, 
cumprindo um desejo do P.e Lemos de há já algum tempo, 
os Grupos da Paróquia renovaram o seu Compromisso 
de serviço à Comunidade à luz da fé, tal como sucedeu 
em 2007. No próximo ano, esta celebração irá ter lugar 
no domingo de Cristo-Rei, como foi sempre o desejo 
do P.e Lemos que fosse na solenidade que marca o 
fi m do Ano Litúrgico - momento de refl exão sobre a 
caminhada de fé desta ‘família paroquial’. Esta ’auto-
avaliação’, ainda que feita todos os anos, nunca é demais 
se comportar seriedade, responsabilidade e verdadeiro 
espírito de serviço. É isto o que se espera de todos 
quantos estão ao serviço da Paróquia, individualmente 
e/ou enquanto Grupo.
Outro destaque deste Jornal vai para António Paiva, 
encenador e co-fundador do Grupo Paroquial de Teatro, 
que no âmbito das comemorações do 30º aniversário do 
Grupo cumpre o sonho de publicar uma colectânea com 
as nove peças que escreveu nos últimos 10 anos. Mais 
uma ‘fi gura’ Leceira aqui é recordada - o Engenheiro 
Fernando Pinto de Oliveira, antigo Presidente da 
Câmara – que foi tema da conferência proferida pelo 
nosso colaborador, Engº Rocha dos Santos, no mês 
passado, e que pelo muito que fez por esta terra merece 
o destaque.
E temos Presépio ao Vivo este ano! Cinco anos depois, 
aqui está a 4ª edição, a partir do dia 21 de Dezembro. 
Este ano está ainda melhor que da última vez – os trajes 
foram renovados e muitos dos voluntários que compõe 
os ‘quadros’ usam os seus próprios ‘recursos’, (a barba 
e o cabelo crescidos, por exemplo…), o que, para além 
de dar mais veracidade, é também mais económico. 
Aproveitemos os momentos da visita para pensar o 
nosso advento interior, para que possamos, mesmo que 
seja apenas com palavras ou com um pequeno gesto 
possamos ajudar a que haja ‘Natal’ na vida de quem se 
cruza no nosso caminho, nesta época do ano como em 
qualquer outra.

Boas Festas!
Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA
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N. R.: Por motivo da publicação do cartaz ofi cial 
de Natal da Autarquia Camarária na última página, 
retomaremos o trabalho do Engº Rocha dos Santos, 
“Leça Antropológica”, na edição de Janeiro.

Padre Fernando Lemos
30 Anos de Dedicação a Leça da Palmeira
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

O Mistério do Natal
Nunca festa alguma uniu tanto as pessoas, 
como o Natal. Nunca festa alguma pôs tantas 
e tão variadas pessoas, em acção, como o 
Natal: nunca festa alguma levou tanto tempo 
a montar e a desmontar como o Natal. Nunca 
festa alguma mobilizou tantas despesas, 
como o Natal.
     
Natal quer dizer “nascimento”. Não o 
nascimento de uma pessoa qualquer, mas o 
nascimento de Deus em forma de criança. 
O nascimento d’Aquele, que não podendo 
nascer como Deus, pôde nascer como criança, 
porque para Deus “nada é impossível.”

O Natal é o dom de Deus aos homens em forma 
de criança: o Menino de Belém: “Um Menino 
nasceu para nós, um Filho nos foi dado.”
Este foi e é o Mistério do Natal. Os mistérios 
não se podem compreender com a cabeça, 
mas com o coração.

A compreensão do coração, consiste em: 
acolher, admirar, contemplar e louvar em 
silêncio…Foi esta a atitude daqueles que 

viveram o primeiro Natal: os Pastores: 
“então, os pastores regressaram e davam 
glória e louvores a Deus, por tudo o que 
tinham visto e escutado.”

Mas os principais modelos desta sabedoria 
do coração, são S. José (o silêncio absoluto) 
e Nossa Senhora que “fi xava todas estas 
palavras, e pensava nelas no íntimo do seu 
coração”

As crianças, que ao contrário dos adultos, 
têm o coração mais desenvolvido do que a 
cabeça, compreendem os mistérios de Deus 
melhor que os adultos.

Daí que as crianças de modo geral, 
compreendam e vivam melhor o Mistério do 
Natal, do que os adultos, porque para elas 
não há nada de impossível, como também o 
não há para Deus.

Se as crianças em muitos casos, estão a 
perder o sentido do mistério do Natal, a culpa 
é só dos adultos, para os quais, muitas vezes 

os mistérios do sobrenatural, pertencem ao 
domínio do impossível.

Todo o homem nasce com o mistério do 
Natal gravado no seu coração: a necessidade 
de um Salvador em forma de criança, 
porque não há nada que tanto tenha unido 
e continue a unir os homens, como Deus e 
as crianças.

Ora o Mistério do Natal foi e é exactamente 
isto: ”o dom de um Menino Salvador. Não 
temais, pois venho trazer-vos uma Boa Nova, 
que o será para todo o povo: nasceu-vos hoje, 
em Belém um Salvador, que é o Messias 
Senhor.
Isto vos servirá de sinal: achareis um 
Menino envolto em panos e deitado numa 
manjedoura.”
O Natal foi isso. O Natal é isso. O Natal 
devia ser isso.

É urgente regressar ao verdadeiro Natal. 
É urgente re-cristianizar o Natal!
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Padre Lemos - 30 Anos Pároco de Leça da Palmeira

O nosso Pároco completa este mês 30 anos ao 
serviço de Leça da Palmeira. Assumiu a nossa 
Paróquia em 23 de Dezembro de 1978, passando 
a director d’ A Voz de Leça por inerência de 
funções, quando o Jornal comemorou 25 anos 
de publicação.
Ordenado sacerdote há 55 anos, o Padre Lemos 
passou já mais de metade desse tempo como 
nosso pastor, com uma notável disponibilidade 
para o Senhor e para esta Comunidade. Se em 
1978, quando aqui celebrou pela primeira vez, 
por circunstâncias da época a sua ‘chegada’ 
passou sem registo, quando celebrou as Bodas 
de Prata Paroquiais, em Dezembro de 2003,a 
Paróquia prestou-lhe uma mais que merecida 
homenagem, por toda a generosidade e entrega 
com que abraçou esta terra e as suas tradições, 
num contributo importante para a consolidação 
da nossa identidade cultural e social. 
Hoje, é por sua vontade que não há uma 
comemoração formal desta data também 
importante – como diz o Padre Lemos, na sua 
habitual boa disposição, é um “jovem Pároco 
com 30 anos”. Enquanto sua Comunidade 
Paroquial, gostávamos de o homenagear de 
maneira mais formal, embora saibamos como 
não gosta de protagonismos, como se emociona 
nestas ocasiões, sobretudo depois de um início 
de ano em que alguns problemas de saúde o 
privaram do exercício pleno da sua pastoral. 
No entanto, não podemos deixar de o saudar 
nesta data, e sobretudo de lhe agradecer toda 
a dedicação a este Jornal e a Leça da Palmeira. 
Todos quantos privam com o Padre Lemos n’ 
A Voz de LEÇA, na Catequese, as Confrarias, 
Coros e demais Grupos Paroquiais testemunham 
dia-a-dia essa vida de serviço a esta Paróquia, 
onde chegou há 30 anos e onde tem feito obra 
- de conservação do património religioso, mas 
também cuidando do “património humano”, 
sobretudo do menos favorecido desta nossa 
Comunidade.
O Padre Lemos nasceu a 13 de Julho de 1928, 
em Penha Longa (Marco de Canavezes) e aí 
sentiu o chamamento de Senhor. Frequentou 
os Seminários de Trancoso, Vilar e da Sé entre 
1942 e 1950, foi ordenado sacerdote a 1 de 
Agosto de 1954. Até aqui chegar, foi professor 
no Seminário de Vilar, Notário do Tribunal 
Eclesiástico e Reitor da Igreja dos Clérigos. 
A par destas actividades, colaborou com o 
Movimento dos Cursos de Cristandade durante 
dezassete anos, e foi Assistente dos Cursos de 
Preparação para o Matrimónio e das Equipas de 
Casais de Nossa Senhora durante quinze anos. 
Enquanto Pároco de Leça, a sua obra poderá 
não ser tão visível como a do anterior Pároco 
– mas tão importante como construir de novo 
é zelar para a conservação do património 
existente e isso tem sido feito com muita 
pertinência e efi cácia pelo Padre Lemos. A ele 
se deve a recuperação das várias Capelas, (da 
Boa Nova, de Santa Catarina, do Corpo Santo, 

de Sant’Ana e da Senhora da Piedade), do 
exterior e interior da Igreja Matriz (substituição 
do telhado, reforço da segurança, restauro dos 
altares), muita investigação sobre a história 
de Leça e do seu património religioso, 
nomeadamente quanto à datação das origens 
da templo actual, (uma pequena igreja, talvez 
do tamanho da Capela de Santa Catarina, 
ou seja mais pequena do que a capela-mor 
actual), à confi guração e dissimetria dos altares 
laterais, a criação do Museu Paroquial, (que 
é riquíssimo e só não é visível e visitável por 
razões de segurança). Foi da sua iniciativa que, 
há quase dois anos, a Paróquia fi cou a conhecer 
e homenageou a memória do Abade Mondego, 
que aqui foi Pároco no início do séc. XX e 
uma fi gura importante por toda a acção que 
desenvolveu, enquanto sacerdote, enquanto 
político e cientista. Foi uma agradável surpresa 
para a maioria de nós conhecer a vida deste 
clérigo, de que apenas existe um retrato a óleo 
na Galeria dos Párocos. 

Em Julho de 2004, foi também com o seu 
patrocínio que se mandou fazer e inaugurou 
solenemente um busto do falecido Padre 
Alcino Vieira, que está colocado em frente ao 
Salão Paroquial.
Da acção evangelizadora do Padre Lemos surgiu 
o Grupo de Pagens do Santíssimo Sacramento 
e nasceu a Comunidade de Monte Espinho, 
que, tendo já construída a sua Capela há alguns 
anos, trabalha para concretizar a outra ‘parte do 
‘projecto’: a construção do seu Centro. Foi por 
sua iniciativa que foram recuperadas algumas 
actividades religiosas tradicionais de Leça 
– foram repostas a Visita Pascal e as Procissões 
dos Passos, do Senhor Morto, do Corpo de 
Deus e a mais antiga de todas, a do Padroeiro, 
S. Miguel Arcânjo. Com o P.e Lemos surgiram 
também as Procissões de Velas de 12 de Maio 
e 12 de Outubro, bem como a Procissão do 
Senhor do Padrão, em Parceria com a Paróquia 
de Matosinhos. Mas deu também continuidade 
à obra social que o seu antecessor deixou e se 
o Padre Alcino ‘construiu’ o Bairro dos Pobres, 
o Padre Lemos criou o ‘Dia da Caridade’, que 
acontece no segundo domingo de cada mês, em 
que os cristãos, após receberem o Pão de Deus 
na Eucaristia, se dão aos mais desfavorecidos 
através dos seus donativos. Ainda neste âmbito 
há a sua responsabilidade na Obra do Padre 
Grilo, cuja direcção assumiu pouco tempo 
de pois de se tornar Pároco, bem como a 
assistência que presta à obra do Apostolado do 
Mar (Stella Maris), aqui em Leça.
Neste seu caminho de consagração ao Senhor, 
está sempre presente a memória de sua mãe, 

que recorda de forma sentida, pelo exemplo de 
serviço aos outros e pelo testemunho de fé. 
Por ocasião das suas Bodas de Ouro 
Sacerdotais, (que celebrou com D. Armindo 
Lopes Coelho), escreveu uma oração que 
intitulou ‘OBRIGADO, SENHOR.’, que é 
reveladora da sua atitude de serviço aos outros, 
de doação generosa a esta terra, tão diferente 
da sua, até pela distância geográfi ca, se não 
por tudo o resto, (o tamanho, a população, 
os estilos de vida, a envolvência – o mar – a 
proximidade com uma cidade grande…). Com 
esse ‘Obrigado’ curva-se perante a vontade do 
Senhor, num humilde agradecimento por tudo 
o que lhe foi dado durante aqueles 50 anos ao 
Seu serviço. Hoje, ao fi m de 30 anos como 
nosso pastor e quase 55 de sacerdócio, é essa 
ainda e sempre a postura do Padre Lemos – de 
serviço aos outros para o Senhor, gratifi cado 
nessa sua missão. Foi certamente assim que 
sempre se viu servindo-O sem reservas, sempre 
‘vendo’ a Sua acção nas mais pequenas coisas 
como nas mais importante. 
O Padre Lemos faz também parte da história d’ 
A Voz de Leça, e da história pessoal de todos os 
que hoje fazemos e/ou fi zemos este Jornal. Por 
seu desafi o “pegamos” nele, há 23 anos. Pelo 
Padre Lemos continuamos, mesmo quando foi 
difícil, mesmo quando continuar não parecia 
mais possível. O seu exemplo de serviço a esta 
Comunidade ajudou-nos a seguir em frente e 
continua a congregar todos quantos, de alguma 
forma, se empenham na elaboração desta 
publicação, mês após mês.

Não posso deixar de recordar aqui o extinto 
Coro MILIUM, que ‘nasceu’ na primeira missa 
que o Padre Lemos aqui celebrou, às 19 horas 
de um sábado, dia 23 de Dezembro de 1978, e 
que desapareceu há cerca de um ano, quando, 
por razões de saúde do nosso Pároco, teve que 
haver alteração do calendário das missas do 
fi m-de-semana. 
Acabou uns dias após ter completado 29 de 
vida. 
Fará sempre parte da história de todos quantos 
o integraram e do nosso Pároco também, 
porque apesar de não ter sido fundado por sua 
iniciativa, começou na sua primeira missa cá e 
foi ele que lhe deu o nome. 
Ao Padre Lemos só podemos dizer “Muito 
Obrigado, por tudo” e pedir ao Senhor que 
o conserve junto de nós, para que o seu 
testemunho de vida, de pastoral religiosa e 
social continue a ser fonte de inspiração e de 
força para esta sua Comunidade Paroquial.

Marina Sequeira

Celebrando a Eucaristia

Restauro dos Altares

Obra do Padre Grilo
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“9 PEÇAS” de ANTÓNIO PAIVA em 30 ANOS do G.P.T.L.P.

No âmbito das comemorações do 30º aniversário 
do Grupo Paroquial de Teatro, o encenador 
António Paiva, lançou, a 8 de Novembro, uma 
colectânea das nove peças de teatro que escreveu 
para o G.P.T.L., nos últimos 10 anos.
O lançamento decorreu no Salão Paroquial, no 
mesmo palco que é o seu ‘chão’ – ali se passa 
tudo: ali se ensaia semana após semana, ali se 
constroem cenários, ali se sente o ‘nervoso 
miudinho’ em dia de estreia, ali se ‘solta’ a arte 
em cada representação, ali o G.P.T.L. recebe 
os seus ‘convidados’, que, desde 1986, cá têm 
vindo aos “Encontros” de Teatro.
Na plateia da Salão, nessa tarde particularmente 
fria, estiveram os actuais componentes do Grupo 
Paroquial de Teatro, mas também quase todos os 
outros actores e actrizes que por ele passaram 
e que não quiseram deixar de dizer ‘presente’ 
num momento importante para o Paiva e para 
o Grupo. Assim, foi rodeado de amigos, numa 
cerimónia simples e informal que António 
Paiva concretizou o sonho de ver o seu trabalho 
publicado. 
António Chilro abriu a sessão saudando os 
presentes, em especial os antigos membros do 
G.P.T.L., e felicitando o encenador pela sua 
dedicação ao Grupo e ao Teatro. 
Luísa Paiva, presidente do G.P.T.L., recordou 
a fundação do Grupo de uma perspectiva mais 
pessoal e familiar, como é natural, e agradeceu 
o empenho de todos para que a publicação da 
colectânea fosse possível. 

Seguiu-se a homenagem sentida de um outro 
homem de Teatro – Alfredo Correia, actor 
e encenador, ele próprio director artístico 
do AMASPORTO – festival de Teatro de 
Ramalde, que atribuiu ao António Paiva, em 
1999, o “Prémio Talma”. Este prémio destina-
se a reconhecer  homens e mulheres do Teatro 
Amador que de alguma forma contribuíram 
para o prestígio do Teatro associativo e para 
o desenvolvimento local em que se inserem. 
Dirigindo-se aos “amigos do Teatro e aos 
companheiros de outros palcos”, Alfredo 
Correia, que escreveu o prefácio da colectânea 
“9 Peças”, fez o elogio do seu ‘companheiro’ 
de arte e do G.P.T.L. pelo contributo para “o 
enriquecimento da Dramaturgia Portuguesa, em 
particular os Amadores, o Teatro Associativo” 
e pelo “exemplo a seguir, pelo que dignifi ca o 
bom nome do Teatro de Amadores. O António 
Paiva é merecedor deste reconhecimento, o que 
me leva até 1999, quando o AMASPORTO 
lhe atribuiu o “Prémio Talma” e me faz sentir 
ainda mais orgulhoso por me ter escolhido para 
escrever o prefácio. Foi com prazer que o fi z e 
sinto-me honrado com isso. António Paiva, com 
esta maneira particular de escrever para o seu 
Grupo representar, tem uma atitude generosa que 
traduz bem a paixão que nutre pelo seu Grupo 
de Teatro, como se de uma família se tratasse. 
Trabalha de forma incansável, ‘esgravatando’ 
aqui e ali, coisas e causas, temas e ideias, para 
levar para ‘casa’ e, assim, poder ‘sustentar’ 
melhor a sua família teatral, que há 30 anos criou 
e dirige, na certeza de que os seus companheiros 
de palco e equipa técnica vão gostar desse ‘pão 
cultural’ e o vão consumir artisticamente. É com 
esta forma de estar no Teatro que o António 
Paiva é um contributo cultural precioso, tanto 
para a sua família teatral como para quantos 
se consideram ‘Amantes de Talma*”. (…) 
“Também estou certo que os mais pequenos – 
crianças, adolescentes e jovens que pela sua mão 
têm aprendido a caminhar nas tábuas do palco, 
vão, um dia, quando mais crescidos, já com os 
seus cursos superiores concluídos, poder dizer 
que valeu a pena estar no Teatro de Leça, porque 
aprenderam a estudar melhor e a crescer como 
gente.” Depois citou partes de um manifesto, por 
si redigido em 1997, que consta dos programas do 
AMASPORTO, para vincar o papel importante 
que o Teatro Amador pode ter na formação 
de cidadãos: “…o Teatro de Amadores das 
Associações tem de facto um ‘papel principal’ 
no desenvolvimento cultural dos locais e regiões 
onde está inserido. (…) “… tal como no Ensino 
Básico, o Teatro Associativo é uma ‘escola’ 
necessária no desenvolvimento social…” 

(…) “A criatividade, o espírito de sacrifício, a 
solidariedade, quando aliados a uma saudável 
aprendizagem associativa, são verdadeiramente 
bases socioculturais importantes que o Teatro 
coloca à disposição da sociedade, substituindo, 
em grande medida, o ‘papel principal’ dos 
governantes.” Terminou apelando ao “quanto é 
importante saber o que é a responsabilidade de 
ser AMADOR DE TEATRO, porque o Teatro 
de Amadores das Associações – o TEATRO 
ASSOCIATIVO – é de facto, e sem demagogias, 
uma grande ‘escola de humanização’ para a vida 
social, cultural e associativa. O António Paiva é 
um importante prestador de serviço do Teatro 
Associativo, que devemos preservar e conservar. 
É um privilégio tê-lo no seio da Família Teatral 
Associativa. Obrigado António Paiva.” 
Muito aplaudido, António Paiva agradeceu a 
presença de todos, actuais e antigos membros 
do G.P.T.L. Passou, então, a explicar o que o 
levou a tornar-se autor. Como é costume dizer-
se ‘a necessidade aguça o engenho’ e foi o que 
aconteceu naquele caso. Há cerca de 10 anos, 
quando no G.P.T.L. havia mais actrizes que 
actores, perante a difi culdade em arranjar peças 
com predominância de papéis femininos, já que 
em tudo o que havia, a maioria esmagadora eram 
papéis masculinos, pôs a si próprio o desafi o de 
escrever para a ‘sua gente’. Não foi fácil, mas os 
muitos anos de Teatro, a ‘mexer’ com as peças 
dos ‘outros’, deram-lhe algum traquejo e já vão 
nove. Referiu também os apoios de algumas 
fi rmas, enfatizando a importância do apoio 
prestado pela Junta de Freguesia, ali representada 
por Luís Soares, sem o qual nada teria sido 
possível. Do representante da Autarquia de Leça 
vieram palavras de elogio pelo trabalho em prol 
do Teatro e da elevação do nome de Leça da 
Palmeira.
Seguiu-se um ‘porto de honra’ no átrio do Salão, 
durante o qual todos os antigos membros do G. 
P.T.L. e os convidados receberam um exemplar 
do “9 Peças”.
Conversando em particular com António Paiva, 
já depois do lançamento da colectânea, recordou 
para A Voz de Leça a génese do Grupo, em 
1978, exactamente no dia 5 de Outubro desse 
ano, no encerramento de um encontro de antigos 
membros da JOC, (Juventude Operária Católica). 
Inicialmente Grupo de Acção Paroquial, 
(G.A.P.), o Teatro era apenas uma actividade 
do Grupo, já que dele nasceu igualmente a 
chamada ‘Escola de Leitores da Liturgia’ e 
o que viria a ser o ‘Centro de Dia da Terceira 
Idade’, hoje a funcionar em instalações próprias. 
Como o Teatro estava na vida do Paiva desde 
a sua primeira juventude as outras vertentes do 
G.A.P. tinham ganho autonomia, começava ali 
um percurso, hoje com 30 anos, impulsionado 
também pelo apoio do Capitão Abreu e Sousa. 
Uma das difi culdades iniciais foi, precisamente 
a falta de actrizes, pois naquela época as jovens 
fi cavam mais por casa e estava fora de questão 
sair à noite – e os ensaios eram, como hoje, à 
noite. Daí que, mesmo os pouco abundantes 
papéis femininos não eram fáceis de atribuir e 
“…quando havia papéis de raparigas jovens, 
eram as actrizes, às vezes com mais de trinta 
anos, que os tinham que fazer.” Com o passar 
do tempo, os costumes foram-se alterando, a 
mulher passou a sair mais, logo a participar mais 
em actividades culturais e o défi ce passou a ser 
de  homens  / actores, que é o que ainda acontece 
hoje em dia. Daí a necessidade que sentiu, de, 
em 1998, escrever para Teatro, usando a sua 
experiência de muitos anos. “Aos 19 anos já 
fazia Teatro, primeiro na JOC, depois num grupo 
que havia em Gonçalves e mais tarde no Rancho 
Infantil de Matosinhos. Era para ir para o Aurora 
da Liberdade, mas aí entrou a velha rivalidade 
entre Leça e Matosinhos e acharam que não 
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precisavam de gente de Leça. (…) Escrever para 
Teatro não foi fácil. Eu às vezes criticava os 
autores, achava que ‘ganhavam à linha’; as peças 
eram muito longas, até repetitivas. Enquanto 
encenador fi z e faço cortes, muitas vezes. Esse 
‘mexer’ com textos de outros deu-me alguma 
experiência.”
A primeira peça que escreveu, “O Retrato”, 
que envolvia 14 actores e actrizes, sendo uma 
comédia como todas as outras de que é autor, foi 
a de que mais gostou. “As outras são, se calhar, 
mais engraçadas, mas aquela tem o chamado 
‘humor britânico’, de piada indirecta.” 
A inspiração para a escrita pode ser de vária 
ordem, por exemplo, “A Ressurreição de Alguns” 
surgiu após a leitura de um artigo sobre a sempre 
polémica ‘doação de órgãos’. 
Ser o próprio encenador do Grupo a escrever a 
peça tem vantagens, “…porque escrevo para 
quem tenho. Se eu sei que no próximo ano 
alguém não vai poder estar, por variadíssimas 
razões, já sei com quem conto e evito a questão 
de ter que andar à procura de peça ou de ter que 
fazer muitas adaptações. Posso, inclusivamente, 

adaptar o papel às características físicas de quem 
o vai fazer.”
Quando se referiu à primeira peça que escreveu, 
António Paiva afi rmou “A partir daí, ganhei 
gosto.”
Do entusiasmo com que fala da sua vida ‘no 
palco’, porque é ao Teatro que dedica todo o seu 
tempo, percebe-se o que quer dizer com aquela 
frase simples.
O Paiva vai, certamente, continuar a escrever 
para o ‘seu’ Grupo e vai continuar a sonhar. 

Parabéns pela dedicação e talento.
Parabéns ao G.P.T.L.

Marina Sequeira

* François Joseph Talma – actor amador francês 
nascido no século XVIII, que s estreou na Comédie-
Française aos 24 anos. Foi pioneiro do realismo nos 
cenário e trajes, o que foi uma novidade no Teatro 
do século XVIII. Amigo de Napoleão Bonaparte e 
de outros revolucionários, Talma acabaria por ter 
um papel importante na reforma do Teatro francês.

Terminou o Encontro de Teatro Leça 2008

No fi nal da actuação teve lugar a Sessão 
Solene de Encerramento, que contou com a 
presença do Presidente da Câmara Municipal 
de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto e do 
Presidente da Junta de Freguesia de Leça 
da Palmeira, Dr. Pedro Taboada, assim 
como dos Órgãos Directivos do Grupo de 
Teatro. António Paiva, encenador do Grupo, 
procedeu à entrega das habituais lembranças 
a todos quantos de algum modo ajudaram 
neste Encontro, incluindo os órgãos de 
comunicação social. Seguidamente, a 
Presidente do Grupo usou da palavra para 
agradecer a presença de todos, em especial 
dos Presidentes da Câmara e da Junta, 
salientando o apoio fi nanceiro dado por 

ambas as edilidades, sem o qual não teria sido 
possível realizar-se mais este Encontro, face 
às despesas que comporta. De seguida usou 
da palavra o Sr. Presidente da Junta, Dr. Pedro 
Taboada, que, num discurso muito breve, 
referiu a importância do Grupo de Teatro 
para a Autarquia e para o desenvolvimento 
do Teatro e da cultura na Freguesia; 
sobretudo agradeceu a presença do público 
que apesar da noite inóspita, compareceu 
junto do seu Grupo para lhes agradecer por 
30 anos de serviço à cultura. Por último, 
usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara, 
Dr. Guilherme Pinto, que salientou o clima 
de profunda amizade que se verifi ca entre a 
Autarquia e a Direcção do Grupo de Teatro. 
Formulou ainda um convite da edilidade 
Matosinhense para a participação do Grupo 
de Teatro em actividades que irão decorrer 
no renovadíssimo Teatro Constantino 
Nery. Para terminar, o Dr. Guilherme Pinto 
ofereceu, em nome da Câmara Municipal, 
o livro que retrata os 25 anos dos Paços do 
Concelho e a medalha da Câmara Municipal 
que passará a fazer parte da montra de troféus 
existente no átrio do Salão Paroquial e que 
é parte do espólio do Grupo. Para fi nalizar, 
a equipa redactorial deste Jornal agradece 
a disponibilidade de todos os elementos 
do Grupo, bem como a simpatia com que 
fomos recebidos e felicita-os por 30 anos de 
serviço à Comunidade e ao Teatro, realçando 
o seu empenho em prol da Cultura. Tal como 
diz sempre o Luís Santos, no fi nal de cada 
representação: VIVA O TEATRO

José Eduardo Sousa

Caiu o pano sobre o XXII Encontro de 
Teatro. E terminou da melhor maneira 
possível, com o grupo organizador a estrear 
duas pequenas peças, “O Consultório” e “O 
Poço”. Numa sala bem composta, apesar do 
intenso frio que se fez sentir na noite do dia 
29 de Novembro, o público soube aplaudir e 
apreciar mais estas duas novas peças muito 
bem representadas por todos os actores, 
mostrando que em Leça se faz muito e bom 
teatro. De salientar a amabilidade com que 
fomos recebidos pela Presidente do Grupo, 
Luísa Paiva, que apesar do habitual nervoso 
miudinho, próprio das estreias, salientou o 
trabalho positivo de mais este Encontro de 
Teatro cujo o balanço francamente positivo. 

“O Consultório” “O Poço”

Sessão Solene de Encerramento
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O Profundo Amor de Deus por mim
Deus me ama tão profundamente, que não me 
livra dos problemas que eu preciso enfrentar, 
para amadurecer e me sentir mais forte. Não 
me poupa das tristezas e decepções, que são 
necessárias para o meu crescimento. 
Deus me ama tão profundamente, que me 
me permite experimentar a dor física e a dor 
da alma, para que eu me torne cada vez mais 
sensível e mais humana. 
Não me tem dado uma vida de riquezas nem de 
facilidades. Mas também não me tem  dado uma 
vida de pobreza extrema nem de necessidades. 
Ele me dá uma vida, onde eu possa ter, na 
medida certa, tudo que preciso para viver 
com honestidade. Ele me fez entender que o 
meu tempo aqui é curto, para acumular coisas 
desnecessárias à minha espiritualidade.
Ele me tem dado, principalmente, o que eu posso 
levar comigo, quando eu partir, e me entregar a 
Ele, no momento do nosso encontro.
Deus, em sua suprema sabedoria, sabe o que eu 
preciso para ser feliz.

Ele sabe que a minha felicidade não está nas 
coisas materiais.
Ele sabe que se eu tivesse uma vida de 
riquezas, provavelmente, eu daria tanto valor 
às futilidades que até me esqueceria Dele.
E se eu me esquecesse Dele, logo chegaria 
um dia em que eu me sentiria extremamente 
infeliz. Repleta de valores materiais, mas vazia 
por dentro.
Deus me ama tão profundamente, que tem feito 
de mim, uma pessoa forte, esforçada, lutadora, 
que sonha, que chora, que cai e se levanta, que 
olha pra cima, e que vê longe... muito além do 
que se pode tocar com as mãos.
Tem feito de mim, uma pessoa que busca dar a 
sua parcela de contribuição para a vida. E que 
vive para realizar o que anseia espiritualmente. 
Mesmo que sozinha. Porque sozinha nunca 
estarei.
Tenho o profundo amor de Deus comigo.
Deus me ama tão profundamente, que me fez 
entender que o tempo que eu gasto nas minhas 

lutas diárias, que a dor física e a dor da alma 
me aproximam mais Dele. Que nas minhas 
tristezas e decepções ele está sempre comigo. 
Que bom que não consiga nada com tanta 
facilidade! Porque assim, eu consigo valorizar 
as minhas pequenas conquistas.
Que bom que eu tenha problemas para 
enfrentar! Porque assim eu aprendo, evoluo e 
amadureço. 
Que bom que eu tenha momentos de tristezas, 
para que depois eu possa festejar a minha 
alegria!
Que bom que eu não tenha nada do que 
reclamar! Tenho somente que agradecer a Deus 
por tudo!
Que bom saber que Deus não se esquece de 
mim!
O Senhor, em sua suprema sabedoria, sabe o 
que eu preciso para ser feliz.

Texto de Lisiê Silva
Recolha de António Ferreira

150º Aniversário das Aparições de Lourdes (1958-2008)
Encerramento do Jubileu

Neste mês de Dezembro, chega ao fi m o Jubileu 
dos 150 anos das Aparições de Nossa Senhora 
a Santa Bernardete, em Lourdes. 
Ao longo deste ano, todo o mundo católico 
esteve de forma especial mais ligado àquele 
lugar de França, onde há 150 anos o Céu se 
manifestou mais uma vez. Este acontecimento 
veio lembrar que Deus se faz manifestar 
através dos mais simples, como foi o caso de 
Bernardete, proveniente de uma família muito 
pobre e humilde. Maria foi enviada à Terra para 
legar àquela frágil menina a missão de transmitir 
ao mundo uma mensagem de conversão, de 
penitência e oração, para que os homens não 
ultrajassem mais a Deus e a Cristo.  

Aquelas aparições vieram reforçar o Dogma 
da Imaculada Conceição proclamado por Pio 
IX, em 1854, num tempo em que a ofensa e 
a imoralidade contra à Igreja faziam parte do 
quotidiano. Desde então, anualmente, todos os 
católicos celebram solenemente o dia litúrgico 
da Imaculada Conceição a 8 de Dezembro, 
sendo nesse dia feriado e dia de preceito.
O Jubileu que agora termina teve como 
objectivo, não só comemorar o 150º aniversário 
das Aparições, mas também reforçar a devoção 
a Nossa Senhora. 

Nossa Senhora do Rosário de Lourdes, Rogai 
por Nós!

Programa de Encerramento do Jubileu
Dezembro
Dia 5 – Procissão de velas.
Dia 6 – Procissão do Santíssimo / Procissão de 
velas.
Dia 7 – Missa em várias línguas durante toda 
a manhã. Celebração do Encerramento do 
Jubileu durante a tarde. Á noite, adoração do 
Santíssimo seguida de Procissão de velas.
Dia 8 – Festa da Imaculada Conceição com 
várias celebrações ao longo do dia.
Dia 8 a 10 – Colóquio sobre “Bernardete, de 
Lourdes a Nevers”. 

João Teixeira

60 Anos da Declaração dos Direitos Humanos - Um desafi o comum
A semente plantada há 60 anos pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, da ONU, 
e seus frutos foram tema de uma série de 
conferências organizadas pela Embaixada dos 
Estados Unidos na Santa Sé.
O fórum, intitulado «Para todos, em toda parte: 
os direitos humanos universais e o desafi o da 
diversidade», foi realizado no Instituto Maria 
Santíssima Bambina, no passado dia 16 de 
Outubro. O evento contou com a participação de 
bispos, embaixadores, professores e estudantes, 
num ambiente notável de conferencistas.
Enquanto a Declaração fl oresceu ao longo dessas 
seis décadas, a sua implantação parece difícil de 
se conquistar em algumas partes. 
Bento XVI, no seu histórico discurso nas Nações 
Unidas, assinalou algumas ameaças que pesam 
sobre o documento no nosso tempo, e também a 
necessidade de fertilizar as suas bases.
A embaixadora dos EUA na Santa Sé, Mary Ann 
Glendon, respondendo ao convite papal para 
reavaliar o projecto dos direitos humanos do 
pós-Segunda Guerra, hospedou a conferência. 
A teórica política Jean Bethke Elshtain, da 
Universidade de Chicago, explicou como a 
universalidade da Declaração tem sido posta em 
questão nas últimas décadas tanto por aqueles 
que se referem a ela como «um documento 
ocidental», pertinente apenas para o pensamento 
e as atitudes dos que tiveram infl uência europeia 
no mundo, e também pelos grupos de interesses 
dentro do próprio Ocidente que fragmentaram o 
documento.
Ambos os grupos, explica Elshtain, ignoraram 
a fundamental compreensão da dignidade da 
pessoa humana, a maior contribuição da doutrina 

social católica para a criação da declaração.
O cenário da próxima conferência foi preparado 
por um belíssimo vídeo produzido pela 
embaixada, com imagens do momento histórico 
de 10 de dezembro de 1948, quando foi aprovada 
a Declaração pela assembleia geral da ONU.
O vídeo apresentou os membros da ONU que 
integraram a primeira Comissão dos Direitos 
Humanos. A embaixadora Glendon rendeu 
então homenagem àquela «grande geração» de 
diplomatas que serviram na comissão, liderados 
por Eleanor Roosevelt. Ela descreveu a adopção 
da Declaração sem um único voto contrário como 
alguma coisa de milagre, dada a diversidade 
cultural dos 18 membros da comissão e o difícil 
campo político em que eles tinham de trabalhar.
As relações entre Rússia e o Ocidente 
foram deteriorando rapidamente, explicou a 
embaixadora Glendon, e confl itos irromperam 
na Palestina, Grécia, Coreia e China. Apenas 8 
dos 58 Estados membro se abstiveram: Arábia 
Saudita, África do Sul e seis membros do bloco 
soviético. 
Apesar da Guerra Civil Chinesa ter levado ao 
nascimento da República Popular da China um ano 
após a adopção da Declaração, um dos principais 
autores do documento foi um delegado chinês, o 
fi lósofo confucionista P’eng ch’un Chang.
Notavelmente, René Cassin, um judeu francês 
que defendeu o Estado de Israel, e o delegado 
libanês Charles Malik, principal porta-voz 
da Liga Árabe naquela altura, conseguiram 
encontrar um terreno comum para trabalhar 
proveitosamente juntos.
Fruto da sabedoria de muitas culturas e do 
trabalho de diferentes mãos, e aceite por 48 

nações, a Declaração foi considerada certamente 
universal quando adoptada. 
A embaixadora Glendon assinalou que certos 
regimes autoritários começaram a lançar a 
acusação de «imperialismo cultural ocidental» 
sobre o projecto dos Direitos Humanos. Ela 
considera que essas acusações foram seguidas, 
ironicamente, por esforços do Ocidente na 
formulação dos interesses especiais de suas 
agendas em termos de direitos humanos.
«Quanto mais o projecto dos direitos humanos 
mostrou sua força em lugares como a África do 
Sul e o Leste Europeu», disse Glendon, «mais 
intensos se tornaram os esforços de capturar seu 
prestígio para vários fi ns, sendo que nem todos 
eram respeitosos da dignidade humana».
Ela insistiu em que os participantes comemorem 
este importante aniversário com a leitura séria do 
documento. Cópias do texto foram distribuídas 
aos presentes no evento.
Os apontamentos de Glendon foram seguidos por 
um painel excepcional de oradores, o professor 
Hsin-chi Kuan, da universidade de Hong Kong, 
Habib Malik, fi lho do delegado da ONU Charles 
Malik e professor na Universidade Libanesa 
Americana em Beirute, o embaixador do Japão 
na Santa Sé, Kagefumi Ueno.
As intervenções enfatizaram, ilustrando com 
situações passadas e presentes, que há uma base 
universal para a noção de direitos humanos. As 
contribuições do cardeal Renato Martino e da 
professora Janne Matlary ajudaram a refl ectir 
sobre a Declaração no âmbito do pensamento 
social católico. 

Fonte: zenit.org
Recolha de António Ferreira
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São indissociáveis do Eng.º Fernando Pinto de 
Oliveira seus irmãos, D. Maria Lina Cameira 
e o General Alfredo Pinto de Oliveira.
Foi baptizado na Igreja Matriz de Leça 
da Palmeira pelo Abade José dos Santos 
Mondego.
Fez a instrução primária no “Colégio 
Modelar” da D. Marquinhas Pires, na Rua 
Direita, onde completou com distinção a 4.ª 
classe (2.º grau).
Fez o ensino secundário no Liceu Rodrigues 
de Freitas, antigo D. Manuel II, na cidade do 
Porto.
Posteriormente frequentou o Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade 
Técnica de Lisboa, onde em 1938 se 
licenciou como Engenheiro Agrónomo, 
tendo apresentado como dissertação fi nal do 
curso um pormenorizado trabalho efectuado 
nos Laboratórios do Instituto dos Vinhos do 
Porto, intitulado “Subsídios Para o Estudo 
das Substâncias Azotadas, nos Vinhos do 
Porto” e publicado nos Anais deste instituto 
em 1942.
Também prestou serviço militar e de 1943 a 
1950 desempenhou diversas funções públicas 
relacionadas com o seu curso.
Em 1950, entrou para a Câmara Municipal 
de Matosinhos para vereador do então 
Presidente Dr. Fernando Aroso, tendo 
ocupado a presidência da Comissão 
Municipal de Turismo, onde exerceu uma 
acção relevante, criando o Posto de Turismo, 
no Mercado de Matosinhos, onde além de 
outras actividades se realizaram exposições 
de arte permanentes.
Ocupou também o cargo de vice-presidente, 
tendo sido leal adjunto de Fernando Aroso, o 
que fez com que após a morte deste, muito 
naturalmente fosse nomeado, por escolha 
governamental, para o cargo de Presidente 
da Câmara Municipal de Matosinhos.
Se ao Dr. Fernando da Hora Aroso podemos 
atribuir a pavimentação a cubos de granito 
das principais estradas do concelho, ao Eng.º 

Foi o tema de abertura das conferências sob 
o tema “Ilustres Leceiros” promovidas pela 
Junta de Freguesia de Leça da Palmeira, 
que levámos a efeito no último dia 8 de 
Novembro.
FERNANDO PINTO DE OLIVEIRA, 
era fi lho de Alfredo Pinto de Oliveira e de 
D. Cacilda Leite Ferraz Vieira de Oliveira, 
nascido em Leça da Palmeira, a 15 de 
Setembro de 1911, numa casa da Rua Direita, 
hoje, com o n.º 66.
Pertenceu a uma família que sempre serviu a 
terra, pois era bisneto de Maria Francisca dos 
Santos Pinto de Araújo, benemérita leceira 
responsável por um dos restauros da nossa 
Igreja, onde existe uma placa assinalando 
tal facto. Era sobrinho-bisneto de João Pinto 
de Araújo que para além de um restauro da 
igreja também mandou construir o miramar 
na antiga barra do Leça e que hoje se encontra 
na nossa praia, devido às obras de construção 
do Porto de Leixões.

Fernando Pinto de Oliveira devemos atribuir 
uma série de melhoramentos na vertente 
turística, estando ainda hoje a sua obra como 
edil à vista dos olhos de todos, sendo algumas 
delas visitadas por estrangeiros e nacionais 
que aqui se deslocam para as admirar.
Estamos a falar, nomeadamente, da Casa de 
Chá da Boa Nova, da Piscina de “Marés”. 
Devendo-se-lhe também a aquisição das 
Quintas da Conceição de Santiago, e Parque 
de Campismo de Angeiras.
Contudo o grande sonho do Eng.º Pinto 
de Oliveira era o de tornar os terrenos a 
Norte do Farol da Boa Nova uma zona 
de lazer, eventualmente num campo de 
“golf” municipal; por isso logo que soube 
que o governo de então aí ia instalar uma 
empresa petrolífera, a então Sacor, partiu 
para Lisboa numa derradeira tentativa 
de evitar a destruição do planalto da Boa 
Nova. Não conseguiu demover a inabalável 
decisão do governo! Recusou-se a aceitar 
a vinda desse empreendimento; porém, o 
absurdo concretizou-se pela força dos seus 
promotores e, o que era o maior pulmão da 
cidade de Matosinhos, veio a transformar-se 
na sede do maior dos seus poluidores.
Perante a insistência governamental, aceitou 
a SACOR, mas recusou-se a assistir à sua 
inauguração, o que talvez lhe tenha valido a 
não renovação do mandato, deixando assim a 
Câmara em 1970, após doze anos de brilhante 
serviço à sua terra com total dedicação.
Faleceu no dia 1 de Março de 1975, com 63 
anos de idade e assim se encerrou um projecto, 
um percurso que iria dar a Matosinhos um 
aspecto bem diferente, pois sabe-se hoje 
que o turismo é a indústria do século XXI, o 
que nos leva a afi rmar com toda a convicção 
que com a política que desenvolveu, o Eng.º 
Fernando Pinto de Oliveira estava adiantado 
50 anos no seu projecto para Matosinhos.

Eng.º Rocha dos Santos

Eng.º Fernando Pinto de Oliveira - O Presidente

CENTENÁRIO da VISITA RÉGIA de D. 
MANUEL II ao concelho de Matosinhos, 
é o título de um livro comemorativo de tal 
acontecimento, da autoria do Dr. Américo de 
Castro Freitas e de Belmiro Esteves Galego, 
lançado no dia 21NOV2008, no renovado 
Teatro Constantino Nery, em Matosinhos.

Centenário da Visita Régia de D. Manuel II
Diremos nós que nesta sua visita ao Norte sua 
Alteza Real visitou Leça da Palmeira num 
domingo, dia 22NOV1908, tendo passado 
previamente pela Igreja do Bom Jesus de 
Matosinhos, pela Casa dos Milagres da 
Misericórdia e pelo Teatro Constantino Nery, 
há data com dois anos de existência.
Á entrada de Leça da Palmeira, junto à Ponte de 
Pedra, Sua Majestade teve ocasião de admirar 
um vistoso arco triunfal que ali fora erguido, 
e executado segundo risco do grande pintor 
José Veloso Salgado. Dirigiu-se depois para 

o edifício da Alfândega onde a Companhia 
das Docas e Caminhos de Ferro Peninsulares 
lhe ofereceu um almoço; após o qual, visitou 
a Estação de Saúde e Posto Marítimo de 
Desinfecção, fechando a grandiosa festa com 
uma visita aos navios de guerra surtos no 
porto de Leixões.
Terminando a visita D. Manuel regressou ao 
Porto, onde continuou nos dias imediatos a 
sua entusiástica digressão pelo Norte.

Eng.º Rocha dos Santos
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Informações
A CADEIA DE ORAÇÂO DIOCESANA PELAS 
VOCAÇÕES SACERDOTAIS é um Lausperene, 
durante um ano, a Deus Pai de Misericórdia pedindo 
que não faltem, à Igreja e à Humanidade, vocações 
sacerdotais, segundo o Seu coração. Organizada pelo 
Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, tem 
por objectivo que em todos os dias do ano, a partir 
de 13 de Novembro de 2008 até Novembro de 2009, 
haja pessoas que pedem pelas vocações sacerdotais 
em todas as horas do dia. Porque as vocações são o 
desafi o permanente da Igreja, é dever de todos nós, 
individualmente como crentes e na vida pastoral das 
nossas comunidades, ter momentos concretos de 
intercessão ao Senhor da Messe. “Rogai” será a resposta 
ao que Ele nos pede com toda a clareza, invocando a 
graça de novas vocações e a santifi cação dos sacerdotes 
que guiem, acompanhem e santifi quem o povo de 
Deus.
Está dividida em dois regimes: 
- das 7h às 22h, através das comunidades paroquiais
- das 22h às 7h, através das comunidades consagradas 
e seculares.
Cada paróquia tem uma hora de oração, que pode 
ser oração eucaristia perante o sacrário, não sendo, 
no entanto, obrigatória a exposição do Santíssimo 
Sacramento –  pode ser uma só pessoa a rezar…
Começou pela região pastoral do Grande Porto, seguindo 
as vigararias e as paróquias por ordem alfabética. 
Abrange todas as paróquias da diocese, que, uma vez 
por mês, têm a sua hora de oração.

Farmácias
de

Serviço
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SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

Dia

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.R.A.Henri.

Matosinhos

SAÚDE
H.R.Ribeiro
L. Palmeira

FARIA
R.Rob.Ivens
Matosinhos

J. MORAIS
Pr. Ant. Sérgio

Matosinhos

F. SILVA
Norte Shopping

Matosinhos

CUNHA
R.S.Roque
Matosinhos

BELEZA
R.Cor. Alberto
Laura Moreira

L. Palmeira

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

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

18h30

19h00

19h30

19h00

16h30
19h00

Visite a nossa página
na Internet

www.avozdeleca.blogspot.com

Email:
avozdeleca@gmail.com

vleca@sapo.pt

Endereço

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

Vigília de Orações pelas Vocações
Dezembro e Janeiro

Paróquias

Araújo

Custóias

Guifões

Lavra

Leça da Palmeira

Leça do Balio

Matosinhos

Padrão da Légua

Perafi ta

Santa Cruz do Bispo

São Mamede Infesta

Senhora da Hora

Dia 16/12

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

Dia 17/12

 

 

 

 

07:00 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00- 15:00

Dia 17/01

14:00 - 15:00

15:00- 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

Dia 18/01

07:00 - 08:00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00
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Esta designação - Missa do Galo - é o nome dado à missa celebrada depois do jantar da véspera de Natal, 
que começa à meia-noite, de 24 para 25 de Dezembro. Este ‘Cantinho’ não é sobre as músicas dessa 
celebração especial, mas sobre a origem da designação ‘Missa do Galo’.
Conta a lenda que, à meia-noite do dia 24 de Dezembro, um galo teria cantado, anunciando a vinda do 
Messias, na gruta de Belém.
Uma outra explicação tem origem mais moderna, com pouco a ver com o carácter religioso da celebração: 
prende-se com o facto de a Missa de Natal normalmente terminar muito tarde e ser costume dizer-se que 
quando as pessoas regressam a casa já ‘o galo canta’.
A Missa do Galo é celebrada em Roma desde o século V, na Basílica de santa Maria Maior.

CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Papa lembra 70.º aniversário da “Noite dos 
Cristais”

No Angelus do passado dia 9 de Novembro, 
o Papa dedicou parte do tempo à memória 
dos judeus que morreram assassinados 
na Alemanha nazi durante a «Noite dos 
Cristais», tragédia ocorrida há precisamente 
70 anos. Bento XVI recordou os dias 9 e 10 de 
Novembro de 1938 em que se desencadeou “a 
fúria nazi contra os judeus”: “Foram atacados e 
destruídos lojas, escritórios, casas e sinagogas, 
e também foram assassinadas numerosas 
pessoas, tendo início assim a sistemática e 
violenta perseguição dos judeus alemães, 
que terminou com a Shoah” (Holocausto). 
Disse ainda Bento XVI: “Ainda hoje sinto 
dor por tudo o que aconteceu naquela trágica 
circunstância, cuja memória deve servir para 
impedir que horrores similares se repitam e 
para nos empenharmos, em todos os níveis, 
contra todas as formas de anti-semitismo e de 
discriminação”. Bento XVI apelou a “que se 
eduquem as gerações jovens no respeito e na 
tolerância recíproca”.

Nova Zelândia: cristãos apelam à luta 
contra a pobreza

Recentemente, foi indigitado primeiro-ministro 
John Key , de 47 anos, eleito pelo Partido 
Nacional (conservador). O Partido Trabalhista, 
no poder há 13 anos, não foi além dos 33%. 
O regime político da Nova Zelândia é a 
monarquia constitucional parlamentar, 
sendo chefe de Estado a rainha Elizabeth 
II, representada por um governador central 
. Segundo o primeiro-ministro indigitado, o 
país está perante “tempos difíceis”, com a 
economia em período de estagnação, devido à 
crise económica mundial. Os cristãos da Nova 
Zelândia, reunidos num fórum ecuménico, 
enviaram uma carta aberta ao futuro governo, 
convidando-o a pôr entre as prioridades a luta 
contra a pobreza, principalmente a que diz 
respeito às famílias numerosas, os idosos, os 
desempregados e os sem-abrigo. 

Novos membros da Pontifícia Academia das 
Ciências

Bento XVI nomeou dois novos membros da 
Pontifícia Academia das Ciências: Govind 
Swarup, professor indiano de Astrofísica, 
e Stanislas Dehaene, professor francês de 
Psicologia Evolutiva.  Govind Swarup 
nasceu em Thakurwara, Índia, em 1929. 
Doutorou-se na Universidade de Stanford, 
trabalhou no Laboratório Físico Nacional de 
Nova Déli, na Commonwealth Scientifi c and 
Industrial Research Organization (CSIRO), 
Austrália, e na Universidade de Harvard. 
Actualmente,trabalha no Tata Institute of 

Fundamental Research (TIFR). É pioneiro 
no campo da rádio-astronomia solar, das 
rádio-galáxias, dos quasares, da cosmologia 
e dos instrumentos para a rádio-astronomia.   
Stanislas Dehaene nasceu em 12 de Maio de 
1965 em Roubaix, França. Doutorou-se em 
Matemática na École Normale Supérieure 
de Paris e em Ciências Cognitivas na École 
des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS) de Paris. É catedrático de Psicologia 
Experimental, no College de France de Paris.  
É membro da Academia das Ciências de Paris 
e recebeu a Medalha Pio XI pela Pontifícia 
Academia das Ciências, em 2002. 

Fundação Joseph Ratzinger/Papa Bento XVI 

Foi apresentada no passado dia 12 de 
Novembro na Academia Católica de Munique, 
Baviera, Alemanha, a Fundação Joseph 
Ratzinger/Papa Bento XVI. Trata-se de uma 
iniciativa dos seus ex-alunos de doutoramento 
e pós-doutoramento. Após a eleição de Joseph 
Ratzinger como Papa, pensou-se na realização 
de um projecto que contemplasse a constituição 
de uma Fundação para difundir o seu 
pensamento. Um dos objectivos da Fundação é 
a promoção do estudo da Teologia “no espírito 
de Joseph Ratzinger”, nas áreas da Escritura, 
Padres da Igreja e Teologia Fundamental.
O Conselho de Administração, cujos membros 
são ex-alunos da Alemanha, Portugal, Irlanda, 
Benin e Estados Unidos, refl ecte o carácter 
internacional dos Ratzinger Schülerkreis 
(Círculo dos Estudantes de Ratzinger) e da 
Fundação.

AG / in “Voz Portucalense”

A Missa do Galo

Serão todas as Religiões Verdadeiras?
O seu modo de argumentar parecia ter uma 
certa lógica. «Eu sou daqueles que pensam 
que todas as religiões são verdadeiras. Pondo 
de parte algumas degenerações fanáticas, todas 
levam o homem a fazer o bem, promovem 
sentimentos positivos e satisfazem a necessidade 
de transcendência que temos dentro de nós. No 
fundo, acaba por ser a mesma coisa escolher 
uma religião ou outra. Viva a liberdade! Quem 
sou eu para impor a minha religião aos outros?
«Que cada um escolha a sua própria religião. Que 
cada um escolha aquela que melhor se adapta 
ao seu modo de ser. Esta é a minha opinião e 
não acredito que esteja errada. Sobretudo, 
acho que é a única que pode ser considerada 
verdadeiramente tolerante. Quem acredita que 
a sua religião é a verdadeira acaba por ser um 
bocado fanático. E com pessoas fanáticas não é 
possível dialogar».
É verdade que todas as religiões, se o são de 
verdade, possuem algo de positivo. No entanto, 

isso não é a mesma coisa que afi rmar que todas 
as religiões são verdadeiras. Não é sério dizer que 
podem ser verdadeiras ao mesmo tempo religiões 
que afi rmam coisas diferentes e contraditórias. 
Assim como não é sério dizer que dois mais 
dois são aquilo que mais estiver de acordo com 
os sentimentos de cada um. A resposta é só 
uma. Não somos nós que a inventamos. A nós 
compete-nos somente descobri-la.
Se só existe um Deus, não pode haver mais do 
que uma verdade sobre Ele. E a descoberta do 
caminho para chegar a Deus é a mais importante 
da nossa vida. Dela depende a nossa eternidade. 
Viver de acordo com uma religião não é algo 
que esteja ao mesmo nível de escolher um 
produto num supermercado. Não tem a mesma 
importância que a selecção da cor de um 
automóvel que pretendemos comprar.
Uma pessoa não vive de acordo com uma religião 
porque isso lhe dê uma satisfação maior. Porque 
a faça sentir-se em harmonia com o universo. 

Nem porque lhe permita emitir suspiros mais 
ou menos celestiais. Uma pessoa vive de acordo 
com uma religião porque acredita que é o seu 
caminho para chegar a Deus. O seu caminho 
para que a sua vida tenha sentido. Para que a sua 
vida não termine no cemitério. Pelo contrário, 
para todos aqueles que se contentam com fi car 
por lá, não é necessária a procura de nenhuma 
religião. Nem é necessário ter a “dor de cabeça” 
de tentar encontrar a verdadeira.
Para os cristãos esse único caminho para chegar 
a Deus tem um nome: Jesus Cristo. Ele não é 
somente um homem especial. É Deus feito 
homem. Deus que se fez homem e morreu na 
Cruz para nos salvar. Não foram os cristãos que 
inventaram a Cruz por ela estar mais de acordo 
com os seus sentimentos. Foi Deus que escolheu 
esse modo concreto de nos salvar. Um modo 
que revela o seu infi nito amor por nós e nos pede 
uma resposta.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Novembro

Manuel Brito S. Manadas 8 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Palavras Cruzadas - N.º 238
Por José Soares

Horizontais: 1 – Intriga; tocata (prov.). 
2 – Sarrafo, lenda. 3 – Sopé; furna; 
pedra de amolar. 4 – Quebrado; a 
família. 5 – Vestimenta de magistrados 
e advogados; vaso pouco fundo e de 
boca larga. 6 – Pedra ou laje que pode 
servir de abrigo; estiagem. 7 – Receio, 
passar pelo coador. 8 – Eternidade; 
formatura de soldados, ao recolher, 
para marcar faltas. 9 – Ia; nascente 
de água; sapo do Amazonas. 10 
– Vivenda; partidas. 11 – Decadência 
(fi g.); ardência.
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 1
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m
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; l
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og
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o;
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– 
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o;
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– 
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s. 
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.
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s:
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. 2
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. 3
 –
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a.
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 –
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á;
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po
; m
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. 5

 –
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a;
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. 6
 –
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a;
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a.
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 –
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o;
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. 8

 –
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ta
; t
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r; 

ir.
 9

 –
 S

ó;
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. 1

0 
– 

M
aç

a;
 tr
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. 1

1 
– 

A
m
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a;

  p
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. 

Verticais: 1 – Bocado de qualquer 
pano velho; carinhoso. 2 – Ribanceira; 
condução de militares ou de presos. 3 – 
Separado; cálcio (s.q.). 4 – Imperfeita; 
extremidade; conj. designativa de 
oposição. 5 – União; alegria. 6 – Uso 
corrente; divisão de um acto de peça 
teatral. 7 – opulento; a dama (nos jogos 
de cartas). 8 – Joeira; maquinismo para 
tecer; irídio (s.q.). 9 – Solitário; ornato 
feito com verniz e laca. 10 – Clava; atrás 
(prep.). 11 – Amora; breve suspenção.

Missas

16h30 Sábado

11h00 Domingo

12h00 Domingo

09h00 Monte Espinho
Tudo isto totalizou a importância de 688,79 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e tudo 
isto será distribuido pelos pobres conforme as suas 
necessidades.

Dia da Caridade

Euros

205,00€

285,00€

141,50€

57,29€

Donativos - Novembro

Leia e
Assine

A Voz de
Leça

FICHA DE ASSINANTE

Nome: _____________________________________________________________________________

Morada: ____________________________________________________________________________

Código Postal: ______-____    Localidade: _________________________

Email: ___________________________________   Telefone: _______________________

       Sim, desejo tornar-me assinante do Jornal “A VOZ DE LEÇA”  

Data: ____/ ____/_______ (dd/mm/aaaa)                                               Assinatura

                     _____________________________________________
                                                                              

Preencha devidamente esta fi cha e entregue na 
Sacristia da Igreja Paroquial ou se preferir envie-nos 
para a morada acima, acompanhado de cheque ou 
vale postal para pagamento da assinatura anual.

Nota: Após  a entrega da presente fi cha receberá o Jornal no mês 
seguinte via CTT

Jornal “A Voz de Leça”
Igreja Paroquial de Leça da Palmeira
Av. Dr. Fernando Aroso
4450-665 - Leça da Palmeira
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Baptismos: Dia 2 Renata Paiva Ramos fi lha de 
José Filipe Ramos e de Cláudia Susana Couto. 
Guilherme Oliveira Silva fi lho de Fernando 
Silva e de Patrícia Santos. Luís Dinis Alves 
fi lho de Luís Miguel Alves e de Susana Alves. 
Dia 22 Iara Freitas Andrade fi lha de João José 
Andrade e de Helena Freitas. Dia 30 Maria 
Gomes Glória fi lha de Carlos Manuel Glória 
e de Teresa Paula Gomes. 

Casamentos: Dia 15 Marco António Vasques 
e Ondina Fernanda Pinto da Silva.

Óbitos: Dia 1 Rosa Leite Garcia de Sousa 
Gabriel. Dia 2 Carlos Manuel Gonçalves 
da Silva. Alberto Pereira Gomes. Francisco 
Jaime dos Santos. Dia 10 Brizida da 
Conceição Rocha. Dia 11 Teodemiro Costa 
Maia Silva. Palmira da Conceição Ribeiro 

Martins da Silva. Dia 12 Rosa Gomes 
dos Santos. Dia 15 Maria Alice Moreira 
dos Santos Ferreira. Carlos de Oliveira 
Maganinho. Dia 20 José Fernando da Silva 
Ferreira Pinto. Dia 21 Domingos Nogueira 
da Silva. Dia 22 José Maria Moreira Gomes. 
Dia 23 Laura Margarida Dias Pereira. Dia 27 
Manuel Rodrigues Cacheira. Dia 29 Abílio 
de Almeida Ribeiro.

Movimento Demográfi co - Novembro
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

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

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

Colaboradores:
P.e João Santos; José Soares; Filipe 
Pacheco; João Teixeira; Eng.º Rocha 
dos Santos; Eng.º António S. Ferreira, 
P.e Rodrigo Lynce de Faria; Mariana 
Sequeira e Paulo Nova .

Propriedade:
Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de Leça da Palmeira
Contribuinte N.º: 503 837 601
Nº Registo: 100162
Nº de Empresa: 200161
Nº de Depósito Legal: 99560/96
Tiragem: 1000 exemplares

Editor:
P.e Fernando C. Lemos

Vai decorrer a partir do dia 21 de 
Dezembro a 4ª edição do Presépio ao 
Vivo de Leça da Palmeira. Elaborado 
nos mesmos moldes do anterior, 
estará patente ao público nos dias 21, 
27, 28 de Dezembro de 2008 e 3, 4 
e 11 de Janeiro de 2009. Espera-se 
uma grande afl uência de visitantes 
à semelhança do que aconteceu na 
edição anterior. O Presépio tem a 
participação de alguns paroquianos 
que já estiveram presentes na edição 
anterior e com algumas novidades, 
a começar pelo aumento da 
capacidade de visualização e por um 
enriquecimento dos trajes. Também os 
fi gurantes fazem uso dos seus atributos 
para uma caracterização mais natural. 
A organização conta uma vez mais 
com a colaboração da Assembleia 
Paroquial de Jovens, do Rancho 
Típico da Amorosa e especialmente 
com o Grupo Paroquial de Teatro, 
que terá a seu cargo a encenação e 
a caracterização. Este é, sem dúvida 
nenhuma, um evento a não perder este 
Natal, para podermos interiorizar a 
vivência Natalícia e compreendermos 
no nosso íntimo o signifi cado do 
Nascimento do Salvador.

José Eduardo Sousa
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