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De há cerca de um ano e meio para cá, A VOZ 
DE LEÇA tem colaborado em algumas iniciativas 
relacionadas com a História de Leça da Palmeira, nas 
vertentes rural e marítima. Assim, integrada no Ciclo de 
Palestras organizado pelo Fórum Matosinhense sobre 
as Famílias de Agricultores do Concelho, em Outubro 
de 2006 estivemos presentes na Conferência “Vida 
Rural em Leça” que, depois de uma primeira sessão 
na Junta de Freguesia, o Sr. Engenheiro Rocha dos 
Santos repetiu no contexto mais adequado ao tema – a 
casa da D. Alzira Reina e do Sr. Macedo da Silva, em 
Gonçalves. Algum tempo depois, aqui publicamos um 
trabalho extenso, do mesmo autor, sobre o naufrágio do 
navio inglês Veronese, junto à Praia da Boa Nova, a 16 
de Janeiro de 1913. Um ano depois, esse acontecimento 
foi novamente lembrado, no dia 26 de Janeiro passado, 
numa Conferência que teve como palco a Capela de 
S. Clemente das Penhas, (a Capela da Boa Nova), 
integrada nas actividades da Universidade Sénior de 
Matosinhos. Ali foram lembrados vários intervenientes, 
desde gente importante com direito a condecoração 
ofi cial até ao meu bisavô materno, humilde lavrador, 
que também deu contributo para o salvamento de alguns 
dos náufragos. Os presentes puderam também visionar 
um fi lme de 3 minutos de alguns dos salvamentos, 
que como referiu o Dr. Joel Cleto, será talvez o maior 
sucesso do cinema português, dado terem já sido 
vendidas centenas de cópias para todo o mundo. O 
tempo esteve bom e pôde assistir-se, no fi m da palestra, 
já no exterior da Capela, a uma demonstração pelos 
Bombeiros Voluntários Matosinhos-Leça, de como terá 
sido utilizado o cabo vaivém com a “bóia-calção”, que 
foi usado para transportar os náufragos do Veronese 
até à praia, há quase um século, e que a Corporação 
foi buscar ao museu próprio. A localização escolhida 
foi duplamente oportuna, dado que foi depois deste e 
doutros grandes naufrágios que veio a ser construído 
o Farol da Boa Nova, que actualmente mesmo sem as 
características “roncas” lá está, imponente e vigilante. 
O texto da Conferência pode ser lido nesta edição, 
acompanhado de algumas das fotografi as da época do 
naufrágio, que o ilustram, bem como de imagens da 
demonstração dos Bombeiros. Esta foi uma ocasião 
mais de reafi rmação da identidade desta nossa terra. 
Poder-se-á perguntar como é que um acontecimento 
algo trágico como foi aquele naufrágio pode fazer parte 
da nossa identidade, mas a verdade é que tínhamos 
uma costa “complicada” e os naufrágios eram comuns, 
embora não tanto envolvendo barcos da envergadura do 
Veronese, felizmente.  
Merece também referência o trabalho agora iniciado 
pelo João Teixeira a propósito do 150º aniversário das 
Aparições de Nossa Senhora em Lourdes (França), a 
Bernardette Soubirous, um Jubileu que começou a ser 
celebrado a 8 de Dezembro de 2007 e se estenderá até à 
mesma data de 2008.

Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

O Combate da Paz
A paz, é dos desejos mais profundos do 
coração humano.
Sem o oxigénio da paz, o coração fi ca como 
a bússola que não encontra o norte, inquieta 
e sem descanso. Quando sentimos paz, 
experimentamos ter encontrado um tesouro. 
Os antigos afi rmavam: “ A paz do coração é 
o paraíso dos homens”.
Quando perdemos a paz, sentimo-nos 
errantes, no meio dum deserto, caminhando 
na aridez, desterrados de nós mesmos. Onde 
não há paz, aí se instalou o “inferno” do 
desassossego e da confusão.

Afi rmar: “é uma pessoa de paz”, é dos 
melhores elogios que se pode fazer a alguém. 
O reverso da medalha, é um contraste 
gritante: “com tal pessoa, ninguém tem paz, 
nem sossego.” Conhecemos bem, o grito de 
defesa: “por favor, deixe-me em paz.!” Um 
grande pensador cristão, como era Tomás 
de Aquino, afi rmava: “tal como a alegria, 
também a paz, resulta da adesão a Deus e da 
fraternidade com o nosso semelhante.

“Felizes os construtores de paz”! É uma 
bem-aventurança proclamada por Cristo 
no seu programa. Ser construtor de paz, 
é o único caminho de felicidade possível. 
Os promotores de rivalidades e azedumes, 
confrontos e confusões, são infelizes por 
muito que disfarcem.

Ser promotor da paz, é um serviço de utilidade 
pública. Diz muito bem o autor dum livro 
clássico, que nos afi rma que uma pessoa 
pacífi ca, é muito mais útil que uma pessoa 
letrada. O turbulento, até o bem converte 
em mal. O homem pacífi co, tudo interpreta 
bem. Quem está em paz, não suspeita mal de 
ninguém.

O preço do tesouro da paz.
Há paz e paz. A genuína, de primeira qualidade, 
e as falsas imitações, que pouco mais são do 
que ausência de guerra. Existe a falsa paz do 
“deixar correr”, que se demite de ser exigente 
consigo e com os outros, e assim “construir”? 
uma paz barata demais, para ser verdadeira.

Pode-se aplicar bem, às relações fraternas, 
aquilo que o Concílio Vaticano II anota, a 
propósito da paz entre as nações: “ a paz não 
é ausência de guerra…
A paz é obra da justiça.” A ausência de 
agressões e confrontos numa família ou em 
qualquer grupo ou comunidade, ainda não 
quer dizer que haja aí verdadeira paz. Pelo 
facto de não haver tojo ou ervas daninhas 
num determinado terreno, não podemos 
ainda qualifi cá-lo, como seara ou jardim.

A paz exige esforço, e luta contra aquilo 
que é causa de guerra em nós próprios: o 
egoísmo, que nos faz esquecer o bem do 
outro e nos induz a “declarar guerra” a quem 
nos incomoda ou faz sombra.

Pacífi co, não é pois, o apático de braços 
cruzados. É o que aceita lutar contra todas 
as causas de guerra, sobretudo as que estão 
dentro de si próprio. Este, é o bom combate 
da paz: Fazer vencer a paz, vencendo-se a 
si mesmo.!
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3. O Evangelho ressalta uma característica 
típica da esmola cristã: deve fi car escondida. 
«Que a tua mão esquerda não saiba o que fez a 
direita», diz Jesus, «a fi m de que a tua esmola 
permaneça em segredo» (Mt 6, 3-4). E, pouco 
antes, tinha dito que não devemos vangloriar-
nos das nossas boas acções, para não corrermos 
o risco de fi car privados da recompensa celeste 
(cf. Mt 6, 1-2). A preocupação do discípulo é 
que tudo seja para a maior glória de Deus. 
Jesus admoesta: «Brilhe a vossa luz diante 
dos homens de modo que, vendo as vossas 
boas obras, glorifi quem vosso Pai que está 
nos Céus» (Mt 5, 16). Portanto, tudo deve ser 
realizado para glória de Deus, e não nossa. 
Queridos irmãos e irmãs, que esta consciência 
acompanhe cada gesto de ajuda ao próximom 
evitando que se transforme num meio nos 
pormos em destaque. Se, ao praticarmos uma 
boa acção, não tivermos como fi nalidade a 
glória de Deus e o verdadeiro bem dos irmãos, 
mas visarmos antes uma compensação de 
interesse pessoal ou simplesmente de louvor, 
colocamo-nos fora da lógica evangélica. Na 
moderna sociedade da imagem, é preciso 
redobrar de atenção, dado que esta tentação é 
frequente. A esmola evangélica não é simples 
fi lantropia: trata-se antes de uma expressão 
concreta da caridade, virtude teologal que 
exige a conversão interior ao amor de Deus 
e dos irmãos, à imitação de Jesus Cristo, que, 
ao morrer na cruz, Se entregou totalmente 
por nós. Como não agradecer a Deus pot 
tantas pessoas que no silêncio, longe dos 
refl ectores da sociedade mediática, realizam 
com este espírito generosas acções de apoio 
ao próximo em difi culdade? De pouco serve 
dar os próprios bens aos outros, se o coração 
se ensoberbece com isso: tal é o motivo por 
que não procura um reconhecimento humano 
para as obras de misericórdia ralizadas quem 
sabe que Deus «vê no segredo» e no segredo 
recompensará.
4. Convidando-nos a ver a esmola com 
um olhar mais profundo que transcenda a 
dimensão meramente material, a Escritura 
ensina-nos que há mais alegria em dar do que 
em receber (cf. Act 20, 35). Quando agimos 
com amor, exprimimos a verdade do nosso 
ser: de facto, fomos criados a fi m de vivermos 
não para nós próprios, mas para Deus e para 
os irmãos (cf. 2 Cor 5, 15). Todas as vezes que 
por amor de Deus partilhamos os nossos bens 
com o próximo necessitado, experimentamos 
que a plenitude de vida provém do amor e 
tudo nos retorna como bênção sob forma 
de paz, satisfação interior e alegria. O Pai 
celeste recompensa as nossas esmolas com a 
sua alegria. Mais ainda: São Pedro cita, entre 
os frutos espirituais da esmola, o perdão dos 
pecados. «A caridade – escreve ele – cobre a 
multidão dos pecados» (1 Pd 4, 8). Como se 
repete com frequência na liturgia quaresmal, 
Deus oferece-nos, a nós pecadores, a 
possibilidade de sermos perdoados. O facto 
de partilhar com os pobres o que possuímos, 
predispõe-nos para recebermos tal dom. Penso, 
neste momento, em quantos experimentam 
o peso do mal praticado e, por isso mesmo, 
se sentem longe de Deus, receosos e quase 

incapazes de recorrer a Ele. A esmola, 
aproximando-nos dos outros, aproxima-nos 
de Deus também e pode tornar-se instrumento 
de autêntica conversão e reconciliação com 
Ele e com os irmãos.
5. A esmola educa para a generosidade do 
amor. São José Bento Cottolengo costumava 
recomendar: «Nunca conteis as moedas 
que dais, porque eu sempre digo: se ao dar 
a esmola a mão esquerda não há de saber o 
que faz a direita, também a direita não deve 
saber ela mesma o que faz » (Detti e pensieri, 
Edilibri, n. 201). A este propósito, é muito 
signifi cativo o episódio evangélico da viúva 
que, da sua pobreza, lança no tesouro do 
templo «tudo o que tinha para viver» (Mc 12, 
44). A sua pequena e insignifi cante moeda 
tornou-se um símbolo eloquente: esta viúva 
dá a Deus não o supérfl uo, não tanto o que 
tem como sobretudo aquilo que é; entrega-se 
totalmente a si mesma.
Este episódio comovedor está inserido 
na descrição dos dias que precedem 
imediatamente a paixão e morte de Jesus, 
o Qual, como observa São Paulo, fez-Se 
pobre para nos enriquecer pela sua pobreza 
(cf. 2 Cor 8, 9); entregou-Se totalmente por 
nós. A Quaresma, nomeadamente através da 
prática da esmola, impele-nos a seguir o seu 
exemplo. Na sua escola, podemos aprender a 
fazer da nossa vida um dom total; imitando-O, 
conseguimos tornar-nos disponíveis para dar 
não tanto algo do que possuímos, mas darmo-
nos a nós próprios. Não se resume porventura 
todo o Evangelho no único mandamento 
da caridade? A prática quaresmal da esmola 
torna-se, portanto, um meio para aprofundar 
a nossa vocação cristã. Quando se oferece 
gratuitamente a si mesmo, o cristão testemunha 
que não é a riqueza material que dita as leis da 
existência, mas o amor. Deste modo, o que dá 
valor à esmola é o amor, que inspira formas 
diversas de doação, segundo as possibilidades 
e as condições de cada um.
6. Queridos irmãos e irmãs, a Quaresma 
convida-nos a «treinar-nos» espiritualmente, 
nomeadamente através da prática da esmola, 
para crescermos na caridade e nos pobres 
reconhecermos o próprio Cristo. Nos Actos 
dos Apóstolos, conta-se que o apóstolo Pedro 
disse ao coxo que pedia esmola à porta do 
templo: «Não tenho ouro nem prata, mas vou 
dar-te o que tenho: Em nome de Jesus Cristo 
Nazareno, levanta-te e anda» (Act 3, 6). 
Com a esmola, oferecemos algo de material, 
sinal do dom maior que podemos oferecer 
aos outros com o anúncio e o testemunho de 
Cristo, em cujo nome temos a vida verdadeira. 
Que este período se caracterize, portanto, por 
um esforço pessoal e comunitário de adesão a 
Cristo para sermos testemunhas do seu amor. 
Maria, Mãe e Serva fi el do Senhor, ajude os 
crentes a regerem o «combate espiritual» da 
Quaresma armados com a oração, o jejum 
e a prática da esmola, para chegarem às 
celebrações das Festas Pascais renovados 
no espírito. Com estes votos, de bom grado 
concedo a todos a Bênção Apostólica.

Vaticano, 30 de Outubro de 2007.

Mensagem do Papa Bento XVI para a Quaresma de 2008
A Quaresma é o tempo do Ano Litúrgico 
preparatório da Páscoa, a grande celebração do 
mistério da Salvação pela morte e ressurreição 
de Jesus Cristo. Assim, nada melhor que a 
Mensagem do Papa como referencial desta 
época especial.

«Cristo fez-Se pobre por vós» (cf. 2 Cor 8, 9)

Queridos irmãos e irmãs!
1. Todos os anos, a Quaresma oferece-nos 
uma providencial ocasião para aprofundar o 
sentido e o valor do nosso ser de cristãos, e 
estimula-nos a redescobrir a misericórdia de 
Deus a fi m de nos tornarmos, por nossa vez, 
mais misericordiosos para com os irmãos. No 
tempo quaresmal, a Igreja tem o cuidado de 
propor alguns compromissos específi cos que 
ajudem, concretamente, os fi éis neste processo 
de renovação interior: tais são a oração, o jejum 
e a esmola. Este ano, na habitual Mensagem 
quaresmal, desejo deter-me sobre a prática da 
esmola, que representa uma forma concreta 
de secorrer quem se encontra em necessidade 
e, ao mesmo tempo, uma prática ascética para 
se libertar da afeição aos bens terrenos. Jesus 
declara, de maneira peremptória, quão forte é 
a atracção das riquezas materiais e como deve 
ser clara a nossa decisão de não as idolatrar, 
quando afi rma: «Não podeis servir a Deus e 
ao dinheiro» (Lc 16, 13). A esmola ajuda-nos 
a vencer esta incessante tentação, educando-
nos para ir ao encontro das necessidades do 
próximo e partilhar com os outros aquilo 
que, por bondade divina, possuímos. Tal é 
a fi nalidade das colectas especiais para os 
pobres, que são promovidas em muitas partes 
do mundo durante a Quaresma. Desta forma, a 
purifi cação interior é corroborada por um gesto 
de comunhão eclesial, como acontecia já na 
Igreja primitiva. São Paulo fala disto mesmo 
quando, nas suas Cartas, se refere à colecta para 
a comunidade de Jerusalém (cf. 2 Cor 8-9; Rm 
15, 25-27).
2. Segundo o ensinamento evangélico, não 
somos proprietários mas administradores dos 
bens que possuímos: assim, estes não devem ser 
considerados propriedade exclusiva, mas meios 
através dos quais o Senhor chama cada um de 
nós a fazer-se intermediário da sua providência 
junto do próximo. Como recorda o Catecismo 
da Igreja Católica, os bens materiais possuem 
um valor social, exigido pelo princípio do seu 
destino universal (cf. n. 2403).
É evidente, no Evangelho, a admoestação 
que Jesus faz a quem possui e usa só para si 
as riquezas terrenas. À vista das multidões 
carentes de tudo, que passam fome, adquirem 
o tom de forte reprovação estas palavras de 
São João: «Aquele que tiver bens deste mundo 
e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe 
fechar o seu coração, como pode estar nele o 
amor de Deus?» (1 Jo 3, 17). Entretanto, este 
apelo à partilha ressoa, com maior eloquência, 
nos Países cuja população é composta, na sua 
maioria, por cristãos, porque é ainda mais grave 
a sua responsabilidade face às multidões que 
penam na indigência e no abandono. Socorrê-
las é um dever de justiça, ainda antes de ser um 
gesto de caridade.
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Ano Paulino

Celebra-se este ano o Jubileu dos 150 anos 
das aparições de Nossa Senhora a Bernardete 
Soubirous, em Lourdes, no Sul de França, em 
1858. Desde então ali têm ocorrido gentes 
de todas as partes do mundo. Todos os anos 
o Santuário de Lourdes recebe cerca de seis 
milhões de visitantes, motivados pela fé e pela 
esperança de serem curados ou de alcançarem 
as graças pretendidas nos momentos de maior 
desespero ou provação. Este Jubileu vai ser 
comemorado ao longo do ano de 2008, tendo 
as celebrações  começado no passado dia 8 de 
Dezembro de 2007, terminando no mesmo dia 
8 de Dezembro deste ano. 
Neste mês de Fevereiro o programa é o 
seguinte: 
Dia 2 – Festa da Apresentação do Menino Jesus 
no Templo – Jornada da Vida Consagrada
Dia 6 – Quarta-Feira de Cinzas – Entrada na 
Quaresma

Dia 9/11 – Recolhimento – “Acolher a 
Mensagem de Lourdes”
Dia 11 – 1ª Aparição – Festa de Nossa Senhora 
de Lourdes – Jornada Mundial do Doente
Dia 14 – 2ª Aparição – Acolhimento em frente 
à Gruta ás 11h30
Dia 16/18 – Recolhimento – “Com Bernardete, 
vive a graça de Lourdes”
Dia 18 – 3ª Aparição – Festa de Santa Bernardete 
– Á  noite, procissão na cidade – Debate sobre a 
quinzena das aparições. 
Dia 22/24 – Recolhimento – “A Quaresma à luz 
de Lourdes”
Dia 29/2 Março – Recolhimento – “A Quaresma 
à luz de Lourdes”

1ª Aparição de Nossa Senhora a Bernardete
11 de Fevereiro
Aquela Quinta-Feira, 11 de Fevereiro de 1958, 
aparentemente foi um dia como outro qualquer 
de Inverno. Joana Baloum, de 12 anos, com 
Bernardete e sua irmã Maria, foram apanhar 
lenha, para se aquecerem no frio daqueles dias. 
 Dias esses que os mais abastados passavam 
juntos da lareira, enquanto os mais 
desfavorecidos tinham que trabalhar, indo 
para os montes e fl orestas apanhar lenha 
para se aquecerem, mas também para vender 
alguma e assim conseguirem um pouco mais 
de dinheiro.
A família Soubirous, pais de Bernardete,era 
tão pobre que não se podia dar ao luxo de não 
trabalhar fi cando ao pé do lume, nem mesmo 
nos dias mais frios de Inverno.
Depois de algumas hesitações, as três meninas 
decidem ir pelo monte junto ao rio Gave. Só que 
nesse local havia uma pequena colina rochosa a 
que chamavam Massabielle. No entanto, para lá 
chegar era preciso descalçarem-se e atravessar 
o rio com água pelo joelhos. Joana e Maria 
passaram com facilidade, mas Bernardete sabia 
que a mãe não lho permitia, devido à sua frágil 
saúde. Caso decidisse atravessar sabia que lhe 
faria mal. Ficou ali à espera das companheiras, 
mas como estas se estavam a demorar mais 
do que o previsto, Bernardete começou a 
descalçar-se para ir ao seu encontro. Ouviu, 

então, o rumor do vento nas árvores, forte como 
se previsse uma tempestade.
Virou-se e assustou-se quando reparou que as 
árvores em seu redor mal se mexiam. Começou 
então a rezar. Alguns instantes depois voltou a 
sentir o mesmo ruído do vento, e reparou que 
este vinha do lado de uma gruta que lá havia, 
notando que os ramos da entrada se agitavam. 
Continuou a descalçar-se e, quando se decidiu a 
meter o pé na água, ouviu novamente o mesmo 
ruído à sua frente.
Levantando os olhos, olhou para a gruta onde os 
ramos se mexiam. Qual é o seu espanto quando 
vê dentro da gruta uma bela jovem que parecia 
ter a sua idade, que a saudou com uma ligeira 
inclinação de cabeça, ao mesmo tempo que 
estendia os braços e abria as mãos. Do seu braço 
direito pendia um lindo rosário. Nesse instante, 
Bernardette esfregou os olhos, pensando que 
não era verdade o que os seus olhos estavam a 
ver, quando a Virgem, com um sorriso gracioso, 
a convidou a aproximar-se. 
Quando as companheiras regressaram de 
apanhar lenha, viram que Bernardete estava em 
profundo êxtase. Chegaram a pensar que a irmã 
estava morta. 
Quando voltou a si a jovem perguntou-lhes: 
“Vocês viram alguma coisa?” Ao que as irmãs 
responderam: “Não, e tu viste?”
Bernardete resolveu não lhes contar logo o 
sucedido, no entanto no caminho de casa acabou 
por lhes revelar tudo: “Vi ma Senhora muito 
bonita e resplandecente, vestida de branco com 
uma faixa azul e com uma rosa amarela em cada 
pé… Que linda que ela era!... Que sorriso tão 
amável quando rezava o rosário comigo! Oh, 
como gostaria de voltar a vê-la! Mas não digam 
a ninguém!”
Elas prometeram, mas mal chegaram a casa, 
não conseguiram calar-se.

João Teixeira
Os relatos das aparições assim como os 
acontecimentos deste Jubileu comemorativo, 
vão sendo publicados todos os meses, para nós 
também viver-mos este ano com uma especial 
devoção a Nossa Senhora de Lourdes. 

150º Aniversário das Aparições de Lourdes (1858-2008)

O Papa Bento VXI anunciou recentemente a 
celebração de um ano jubilar dedicado a S. Paulo, 
por ocasião da celebração dos 2000 anos do seu 
nascimento, (que terá ocorrido ente os anos 7 e 
10 depois de Cristo), entre 28 de Junho de 2008 e 
29 de Junho de 2009 (Solenidade dos Apóstolos 
Pedro e Paulo). Roma será o local ideal para a 
celebração deste Ano Paulino, dado que é ali 
que está o túmulo do Apóstolo, descoberto na 
Basílica Romana de S. Paulo Fora de Muros. 
“Na Basílica papal e na antiga abadia beneditina 
poderão ter lugar uma série de eventos litúrgicos, 
culturais e ecuménicos, pastorais e sociais, todos 
respeitantes à espiritualidade Paulina”, disse o 
Papa.

Vão ter destaque especial as peregrinações 
ao túmulo, bem como Congressos de estudo 
e publicações especiais de textos Paulinos, 
para “fazer conhecer cada vez melhor a 
imensa riqueza dos ensinamentos” de São 
Paulo, verdadeiro “património da humanidade 
redimida em Cristo”. Iniciativas análogas 
poderão ser realizadas noutras partes do mundo, 
promovidas por muitas das Instituições que têm 
o nome de São Paulo ou se inspiram nos seus 
ensinamentos.

Além disto, e dada “a dimensão ecuménica do 
evento”, citada por Bento XVI ao anunciar a 
celebração do Ano Paulino, a principal fi gura da 
Igreja Ortodoxa Russa, Alexei II, foi convidada 
a participar nas cerimónias do dia 28 de Junho 
deste ano. Está já confi rmada a presença 
do Patriarca Ecuménico de Constantinopla, 
Bartolomeu I.
São Paulo, particularmente empenhado em levar 
a Boa Nova a todos os povos, era completamente 
favorável à unidade e à concórdia de todos os 
cristãos. 

Paulo de Tarso
Paulo foi uma das fi guras que marcou, de 
forma decisiva, a história do Cristianismo. Foi 
o Apóstolo que anunciou o Evangelho em todo 
o mundo antigo, sem nunca vacilar perante as 
difi culdades, os perigos, a tortura, a prisão ou 
a morte.
Nasceu na cidade de Tarso, na Silícia, numa 
família judaica com cidadania romana e 
percorreu muitos milhares de quilómetros, 
anunciando de cidade em cidade o “Evangelho” 
da morte e ressurreição de Jesus. Morreu em 
Roma, no ano 67.
O nome de Paulo aparece como autor de 
13 Cartas do Novo Testamento, escritas a 
diferentes comunidades, ao longo de cerca de 
cinquenta anos: aos Romanos, aos Gálatas, 1ª 
e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª aos Coríntios, 
aos Filipenses, a  Filémon; 1ª e 2ª a Timóteo, a 
Tito, aos Efésios e aos Colossenses.
Paulo acabou por assimilar o sistema teológico 
dos cristãos de origem helenista, que antes 
perseguia, e começou a pregação contra o 
sistema judaico, que antes seguia com rigor 
de fariseu. Homem da cidade, utilizava uma 
linguagem mais teológica e abstracta, própria 

do ambiente evoluído em que pregou o 
Evangelho, contrastando com a linguagem 
mais simples utilizada por Jesus no ambiente 
agrícola e pastoril da Palestina.
O sarcófago que se encontra sob o altar papal 
da Basílica de São Paulo, em Roma, era 
considerado, já em 390, como o do Apóstolo. 
No fi m do século II, o presbítero romano Gaio, 
citado por Eusébio, assinalava a existência 
do “tropaion” erguido como testemunho do 
martírio de Paulo. 
As escavações  que decorreram entre 2002 e 
22 de Setembro de 2006 permitiram trazer à 
luz do dia a abside da Basílica Constantiniana, 
englobada no transepto do edifício dos 
três Imperadores, Teodósio, Valentiniano 
II e Arcádio (que ampliaram a Basílica de 
Constantino).

Debaixo do altar papal deu-se o achado: um 
sarcófago com a inscrição incompleta «Paulo 
apostolo mart(yri)» (Paulo Apóstolo Mártir), 
visível desde a base do altar e ao nível da antiga 
basílica, construída no século IV.

Marina Sequeira
Fontes: Agência EFE
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Evocação do Naufrágio do Veronese
A bordo, o paquete de passageiros trazia 221 
pessoas e dos passageiros faziam parte cinco 
portugueses, sendo os restantes espanhóis, 
ingleses e alemães.
Estes portugueses eram:
José Cerqueira, de Freixieiro, José Fernandes, 
de Monção, António Carvalho, de Freixas 
– Mirandela, João Afonso Veloso, de Monção 
e Carlos Teixeira de Freitas, sobrinho do 
Visconde da Ribeira Brava e que já naufragara 
outras duas vezes, uma no “Mauritânia” e 
outra no iate “Maria”.
Três deles eram considerados conspiradores, 
não sabemos quais, não sendo necessariamente 
monárquicos como alguém aventou a 
hipótese; contudo, foram salvos e mandados 
para território espanhol, depois de lhes ter sido 
permitido descanso e de serem carinhosamente 
tratados.
Foi preciso um enorme esforço para salvar 
os 202 sobreviventes, pois 19 já tinham 
desaparecido, arrebatados pelo mar ou 
afogados nos porões e camarotes quando do 
encalhe, porque o mar estava agitadíssimo, 
com vagas impetuosas e altas que batendo 
furiosamente no seu costado, galgavam e 
varriam o convés. A neblina cerrada envolvia 
o barco, que apitava pedindo socorro.
Dado o alarme, os briosos soldados da paz dos 
Bombeiros Voluntários de Leça da Palmeira 
sob o comando do brilhante ofi cial do 
exército, coronel Laura Moreira, rapidamente 
compareceram no local com todo o seu 
equipamento, dando inicio ao lançamento 
de foguetões com o fi m de estabelecerem o 
respectivo cabo de vaivém, o que, segundo 
consta, era um meio de salvamento recente no 
nosso País.
Durante o dia 16 muitos foguetões foram 
lançados até que se conseguisse estabelecer 
o vaivém, uns porque não chegavam a bordo 
do Veronese, outros porque partiam as linhas 
nas pedras, para onde eram levadas pelo 
mar e a rebentação; porém, renovando-se as 
tentativas, à tarde conseguiu-se estabelecer 
o vaivém, tendo vindo para terra o primeiro 
naufrago entre as 18 e as 19 horas, uma jovem 
e linda espanhola, Miss Doroteia Olkat, de 15 
anos de idade, uma passageira de 1.ª classe, 

procedente de Liverpool com destino a Buenos 
Aires onde a esperavam uma irmã e cunhado.
A tripulação e passageiros, abrigados a 
sotavento dos camarotes e alojamentos, 
sobre o “spardek” e com uma aparente 
serenidade, contemplavam os esforços que 

A exemplo do sucedido com a Palestra sobre 
os Lavradores de Leça, que o Engenheiro 
Rocha dos Santos pôde repetir no contexto 
mais adequado – uma grande casa de 
lavrador, no caso a da D. Alzira Reina e do 
Sr. Macedo da Silva, depois do trabalho sobre 
o Naufrágio do Veronese que A Voz de Leça 
publicou há um ano, foi muito perto do local 
onde tudo aconteceu há quase um século que 
foi evocado aquele acontecimento trágico 
– na Capela da Boa Nova.

EVOCAÇÃO DO NAUFRÁGIO DO 
VERONESE
 
Faz parte do nosso imaginário e do leque 
de histórias locais contadas à mesa, depois 
do jantar, pelos meus pais Moisés Santos 
e Brizida Rocha, no tempo em que não 
havia televisão, a história do naufrágio do 
navio inglês Veronese nos rochedos da Boa 
– Nova, o que nos fez sonhar ao longo dos 
anos em reconstituir tal ocorrência, tendo 
surgido uma primeira oportunidade com uma 
crónica publicada com sucesso, nos jornais 
“A VOZ DE LEÇA” e “MATOSINHOS 
HOJE” que nos abriram as portas de modo a 
concretizarmos este nosso sonho. 
Agora com o convite da “ASSOCIAÇÃO 
PARA A UNIVERSIDADE SÉNIOR DE 
MATOSINHOS”, através do amigo prof. 
Cunha e Silva, a que se juntou novamente “A 
VOZ DE LEÇA” e com a colaboração dos 
Bombeiros Voluntários de Leça da Palmeira, 
aqui estamos para vos dar a conhecer aquilo 
que fomos coleccionando quer na memória 
quer em documentação.
Assim esta ocorrência que entrou na história 
que a cada passo é recordada, verifi cou-se 
em 16 de Janeiro de 1913, um dia de rigorosa 
invernia com chuva torrencial, um vento 
muito forte e um nevoeiro cerrado, duas 
milhas a norte de Leça da Palmeira, um pouco 
acima da Capela de S. João da Boa – Nova o 
grande paquete inglês, de 7877 toneladas, da 
casa Lamport & Holt Line, representada em 
Portugal pela fi rma Garland Laidley, Ld.ª do 
Porto encalhou nos rochedos pontiagudos, 
conhecidos por “Lanhos”.
Esta Capela de S. João da Boa – Nova onde 
nos encontrámos, designada antigamente como 
Oratório de São Clemente das Penhas, onde, 
em 1392, se instalou Frei Gonçalo Marinho 
fundando o oratório, encontra-se já em 
referências escritas nos anos de 1369 e 1376, 

permanecendo ainda hoje alguns vestígios 
do antigo oratório e respectivo cenóbio, ou 
conventinho. Na parede exterior norte existe 
uma cornija em pedra, onde assentava o 
vigamento do seu telhado e na parede sul 
podemos ver quatro cachorros ou modilhões.
As construções anexas a norte são as duas 
celas referidas por Frei João da Póvoa nas 
suas “Memórias Soltas”.
Actualmente na sua simplicidade, ressalta no 
seu interior o retábulo de talha do século XVIII 
em modesto estilo joanino, com três imagens: 
São Clemente, Senhora da Boa Nova e de S. 
João Baptista.
A casa Lamport & Holt Line foi fundada em 
1845 por William James Lamport e George 
Holt.
O vapor havia sido construído em 1906 na 
empresa Workman, Clark & C.ª, Ld.ª de 
Belfast e veio de Liverpool para Vigo, onde 
embarcaram 100 passageiros com destino aos 
portos do Brasil, Venezuela e Argentina.
O mar agitado e alterado obrigou-o a desviar-
se excessivamente para terra, embatendo nos 
rochedos, daí resultando um inevitável rombo, 
alagando o porão da proa.

Mais uma medonha e horrível catástrofe 
ocorria nesta costa norte, provavelmente pela 
falta de sinais luminosos, nessa altura com 
farolagem bastante imperfeita ou defi ciente, 
daí a nefasta designação de “Costa negra” ou 
“Costa muda”. 
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voluntários accionarem os seus foguetões em 
sucessivas tentativas para fazerem chegar os 
cabos de vaivém ao navio naufragado caírem 
goradas; teve a perspicácia e oportunidade 
de se aperceber que, pela altura das cabrilhas 
entretanto instaladas no areal, quando 
conseguissem montar novamente o cabo de 
vaivém, a bóia calção, trazendo os náufragos, 
não teria outra hipótese que não fosse a de 
mergulhar nas águas gélidas e revoltosas.
Então, pensou e rapidamente, na sua mente, 
surgiu uma ideia. Dirigiu-se ao areal indagando 
quem comandava as operações, com quem 
chegou à fala, propondo-lhe a sua solução que 
de imediato foi aceite! Propôs a montagem de 
duas varas de pinheiro, que foi buscar às suas 
bouças, muito mais altas do que a cabrilha por 
onde passava o cabo, trazendo a bóia-calção 
acima das ondas e com mais facilidade para 
todos incluindo aqueles que puxavam o cabo e 
os náufragos que iam chegando à praia, e que 
foram em tal número que foi estabelecido o 
record de salvamentos por este meio.
Este homem generoso e simples chamava-
se Manuel António José Correia, conhecido 
como o António “Rato” de Ródão, que na sua 
generosidade e grandeza de alma nunca aceitou 
qualquer homenagem, condecoração ou sequer 
referência ao seu nome nas listas daqueles que 
se distinguiram nos esforços desenvolvidos 

para salvamento dos tripulantes e passageiros 
do navio naufragado; VERONESE; contudo, 
mais tarde, recebeu daquela companhia como 
reconhecimento, uma cigarreira em prata, na 
frente da qual se pode ver gravada a bandeira 
da companhia a cores e as referências “Boa 
Nova”, “16th January 1913”.
Estas vagas alterosas não permitiam a 
aproximação dos barcos salva – vidas de 
forma que foi preciso estabelecer entre eles 
e o navio uma bóia circular de salvação onde 
os náufragos se metiam, lançando-se ao mar, 
sendo então alados para dentro do salva – vidas 
que se aguentavam sobre os remos, levando-
os depois para os barcos de reboque.
Os salva – vidas disponíveis eram o “Rio 
Douro” comandado pelo heróico José 
Rabumba “O Aveiro”, nascido na freguesia 
da Senhora da Glória, em Aveiro, a 24 de 
Fevereiro de 1866, falecendo em Leça da 
Palmeira em 25 de Março de 1952 e o “Cego 
de Maio” comandado por Manuel António 
Ferreira, o “Patrão Lagoa”, nascido na Póvoa 
de Varzim a 14 de Junho de 1886, onde faleceu 
a 7 de Julho de 1919, o qual tinha vindo da 
Póvoa de Varzim por terra. Dois salva – vidas 
comandados por dois verdadeiros e ousados 
lobos-do-mar!
Estes dois salva – vidas saíram durante a 
madrugada de Leixões, o primeiro a reboque 
do “Tritão” de que era comandante Francisco 
Gomes Cardia, e o segundo a reboque do 
“Bérrio”.
No inicio do dia 18 o tempo melhorou 
permitindo a aproximação dos salva – vidas 
ao vapor Veronese, mesmo assim um pouco 
ao largo, tendo os náufragos saído do paquete 
amarrados a uma bóia atirando-se à água, sendo 
logo recolhidos pelos dois salva – vidas.
Ao fi m de duas viagens do “Tritão” e três 
do “Bérrio”, pelo meio da tarde do dia 18 
de Janeiro de 1913, todos os náufragos se 
encontravam no Posto de Desinfecção, 
devidamente preparado para os receber. Esses 
náufragos que ao desembarcarem agradeciam 
o auxílio entoando em coro o hino inglês 
que é uma prece e simultaneamente era uma 
homenagem.
Ao ser dado sinal de que o último náufrago 
saiu do “Veronese” o seu capitão, Charles 
Turner, agitou as bandeiras dos sinais e de terra 
acenaram-lhe com lenços numa saudação. 
Cumprira até ao fi m o preceito estabelecido 
nos casos de naufrágio, o de se salvarem 

de terra se empregavam para restabelecer 
o cabo de vaivém, e, não obstante a sua 
afl itiva situação, soltavam “hurrahs”, tendo, 
como reconhecimento por esses esforços 
de tentativa do seu salvamento, içado as 
bandeiras portuguesa e inglesa no estai de 
entre mastros. 
Na praia foi montado um posto de sinais com 
o respectivo mastro, para comunicações com 
o navio por meio de código comercial.
Foram lançados 58 foguetões mas só 5 
alcançaram o paquete. E, quando estabelecida 
a ligação, o comandante Charles Turner, 
não sem difi culdades, conseguiu manter a 
disciplina a bordo, dando ordens terminantes 
para que as primeiras pessoas a salvar fossem 
as mulheres, seguindo-se-lhe os homens e, por 
último, os tripulantes, ordens estas que foram 
escrupulosamente cumpridas.
À luz de archotes e mais tarde de cinco 
gasómetros de acetileno sob chuva torrencial 
o cabo de vaivém funcionava bem e iam 
chegando sucessivamente outras pessoas. Era 
uma mãe acarinhando ao peito uma fi lhinha 
de oito anos ou uma mulher que, apesar de 
desmaiada, apertava sempre nos braços uma 
criancinha. 
Chegaram outras mulheres que no posto 
médico estabelecido na Capela da Boa Nova, 
onde o primeiro médico a chegar foi o Dr. 
Manuel Monterroso, nascido na freguesia 
da Lomba, em Amarante, em 1876, vivendo 
vários anos em Matosinhos, contavam 
entre soluços a forma como viveram aquele 
desastre, as suas angústias, e as horas longas 
em que todos tinham desesperado de se 
salvarem. Diziam aquilo chorando e olhando 
o barco onde havia ainda muitos desditosos 
que tinham descido para os porões desde que 
o mar levara dois.
Também no trajecto, uma mulher deixara uma 
vaga levar-lhe uma criança que trazia consigo 
nos braços, na bóia-calção. Dizia a nossa tia 
Olívia Maria que foi assistir aos salvamentos 
que se tratava da criada com a fi lha da senhora 
que tinha vindo no salvamento anterior.
A meio da tarde, do dia 17, havia mais de 
cinquenta pessoas salvas.
As difi culdades eram muitas, a bóia-calção 
vinha muitas vezes por dentro de água 
porque a cabrilha normal do equipamento dos 
bombeiros é baixa, foi então que no inicio do 
dia 17, enquanto se procedia a diligências para 
o restabelecimento da ligação com o barco, 
um homem, lavrador com terrenos no lugar 
de Ródão, em Leça da Palmeira, que vendo o 
esforço das várias corporações de bombeiros 
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não mencionamos por se tornar fastidioso 
enumerá-los todos.
Também a Cruz Vermelha Portuguesa 
condecorou diversos voluntários que tudo 
deram pelo bem dos náufragos. 
Mais tarde 130 passageiros embarcaram 
para o Brasil no vapor “Darro” e os restantes 
foram para diferentes portos, embarcando 
nos navios “Salamanica” e no “Orita”, outros 
embarcaram em Lisboa no navio Avon com 
destino a Inglaterra.

Quando o tempo amainou o agente da 
companhia, o comandante e alguns 
ofi ciais foram a bordo, percorrendo várias 
dependências do navio de onde retiraram 
ainda roupas, objectos náuticos, documentos 
e malas com valores que se encontravam nas 
cabines da 1.ª classe.
No porão do navio apareceram três cadáveres 
de dois homens e de uma mulher.

primeiro as mulheres e crianças, depois os 
homens e por último a tripulação pela ordem 
inversa da sua hierarquia, o seu navio estava 
perdido mas ele fi cara com vida, meteu-se na 
bóia – calção e ao chegar a terra foi alvo de 
uma grande manifestação de regozijo através 
de uma prolongada e quente ovação por 
parte dos muitos milhares de pessoas que na 
praia assistiram emocionadas ao dramático 
espectáculo marítimo.
Em toda esta situação houve trinta e oito 
vítimas mortais. No entanto salvaram-se 
191 indivíduos sendo 89 pelos cabos dos 
Bombeiros e 102 pelos barcos salva – vidas.
O cabo de vaivém realizou o “record” do 
mundo em salvamentos, como dissemos e 
foi reconhecido em todas as instâncias, pelo 
comandante do navio.
Os bombeiros de Leça foram uns verdadeiros 
heróis. Pensamos até que o seu record jamais 
foi ultrapassado.
Claro que perante tamanha tragédia muitos 
se salientaram no salvamento dos náufragos 
sendo os seus actos heróicos reconhecidos 
pelo Instituto de Socorros a Náufragos que 
lhes concedeu diversas condecorações e das 
quais destacamos: Medalha de Ouro, a José 
Rabumba, “O Aveiro”, patrão do salva – vidas 
“Rio Douro” e a Manuel António Ferreira, 
“O Patrão Lagoa”, patrão do salva – vidas 
“Cego de Maio”. Medalha de Prata, a Alfredo 
Guilherme Howell, capitão de fragata, capitão 
do porto de Leixões, a João do Amaral, José 
Pereira da Silva, Augusto Pereira Ramiro, 
José Fernandes Tato, Manuel da Cunha Folha, 
Adelino Pinto dos Santos, Afonso Caetano 
Nora, Serafi m dos Santos Serafi m, José Bento 
Garcia, João Esteves Galego, Manuel Caetano 

Nora, António de Oliveira Brandão, Joaquim 
de Oliveira Meireles, Manuel Gomes, 
Inocêncio Pinto Soares, todos eles tripulantes 
do salva – vidas “Rio Douro”. Medala de 
Cobre, a Dr. Manuel Monterroso, a Francisco 
Gomes Cardia, comandante do rebocador 
“Tritão”, a Alberto de Laura Moreira, 
comandante dos Bombeiros Voluntários de 
Matosinhos e Leça da Palmeira e Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos e 
Leça da Palmeira. Com o diploma de louvor 
aos Dr.s José Pinto Queiroz de Magalhães, 
director da Cruz Vermelha, Mário de Castro, 
Bernardino Silva, José de Sousa Feiteira 
Júnior, José Casimiro Carteado Mena, 
Pedro de Sousa, António Freitas Monteiro, 
José Domingues de Oliveira Júnior, Barros 
Nobre, José Maria Ferreira, capitão médico, 
Manuel Bragança, tenente médico e Victorino 
Magalhães, tenente médico.
Muitos outros foram condecorados que aqui 

Mais tarde vinte e cinco trabalhadores 
retiraram alguns salvados para bordo do 
rebocador Hermes, aparecendo abertas 
algumas malas, talvez pelos próprios 
proprietários que, no meio da sua 
angústia, tentassem salvar alguns dos 
seus valores. 
Também se retiraram de bordo as malas 
do correio que se destinava a Buenos 
– Aires, em muito mau estado, mas 
chegaram ao seu destino.

O mar foi arrojando à praia muitos destroços 
e pertences do navio e da sua carga alguns 
dos quais se mantêm ainda hoje na posse 
de algumas pessoas como as três argolas de 
guardanapos que aqui exibimos, e outras 
recordações como as existentes no Museu dos 
Bombeiros Voluntários de Leça da Palmeira.
Esta situação deu também origem a diversas 
manifestações artísticas como as das imagens 
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exibidas, e a diversos registos em livros 
como: “Naufrágios e Acidentes Marítimos 
na Costa Portuguesa” de Francisco Cabral, 
“Os Naufrágios Mais Calamitosos Ocorridos 
no Litoral do Concelho de Matosinhos e 
Suas Proximidades” de Horácio Marçal e 
“Naufrágios na Costa Norte Portuguesa” de 
Manuel Lima.
E, a reprodução em maqueta feita por esse 
artesão de mãos maravilhosas, o leceiro 
nascido em 2 de Fevereiro de 1917, de seu 
nome Joaquim Fernandes Neves.
O naufrágio do Veronese ocasionou que, meia 
dúzia de anos mais tarde, ali fosse construído 
um farolim, o qual deu origem ao nosso farol da 
autoria do Eng.º José Joaquim Peres, inaugurado 
em 1927, e hoje amputado das sirenes, que 
marcavam acusticamente a sua presença, a nossa 
carismática ronca da Boa – Nova. 
Relatou-nos um elemento da família “Bispo” que 
um dia à hora de almoço o engenheiro passou, 
salvou e dirigiu-se ao farol, quando um pouco 
mais tarde o procuraram jazia morto na base do 
mesmo, pois havia-se lançado lá de cima.
Relativamente à tripulação, partiu de comboio 
do Porto para Lisboa, daí embarcando para 
Inglaterra, tendo na estação de S. Bento, a 
mais afectuosa despedida.

O seu comandante, Charles Turner, mandou 
formar os seus homens na “gare” e, num 
curto mas eloquente improviso, exortou-os a 
que se conservassem eternamente gratos aos 
seus salvadores, manifestando de seguida o 
seu mais profundo reconhecimento ao povo 
de Leça da Palmeira e de toda a orla costeira 
nortenha, tendo concluindo dizendo que, 
ao chegar ao seu país, não se esqueceria de 
enaltecer as extraordinárias e inequívocas 
provas de coragem, altruísmo e abnegação 
dadas pelo bom povo português. 

Após a palestra no interior da Capela, 
pôde presenciar-se uma simulação do uso 
do cabo vaivém com a “bóia-calção” que 
foi usada em 1913, levada a efeito pelos 
Bombeiros de Matosinhos – Leça, que 
gentilmente deram a sua colaboração, 
usando as peças originais existentes no 
Museu da Corporação. 

Eng.º Rocha dos Santos

Bibliografi a:

 • Manuel Lima – “Os Grandes Naufrágios da Costa Norte Portuguesa”   
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  do Concelho de Matosinhos e Suas proximidades” 1974. Separatas n.º 21  
  do Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos.
 • Mundo Ilustrado – 2.º Ano – n.º 4 de 26 de Janeiro de 1913.
 • Ilustração Portugueza n.º 362 de 27 de Janeiro de 1913.
 • Instituto de Socorros a Náufragos – Relatório do Ano de 1913.
 • Espólio do Autor.
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O mês de Janeiro foi um mês de “recomeço” 
do trabalho para o Grupo Paroquial de Teatro, 
depois das festividades do Natal e fi nal de ano. 
Começámos a trabalhar novamente depois 

Janeiro no Grupo paroquial de Teatro de Leça
também da recuperação quase “em pleno” 
do nosso encenador, António R. Paiva. Os 
ensaios de “A Ressurreição de Alguns” e de 
“O Cavalo de Pau” retomaram normalmente e 
a “vontade de trabalhar” voltou também.
Os convites para espectáculos noutras casas 
de outros Grupos também já começaram a 
chegar – dia 27 de Março, Dia Mundial do 
Teatro, pelas 21h30min, apresentaremos 
“A Ressurreição de Alguns” no nosso Salão 
Paroquial; no dia 20 de Abril também 
apresentaremos esse espectáculo na Senhora 
da Hora; também com “A Ressurreição de 
Alguns” iremos a Valbom no dia 10 de Maio; 
iremos também a Lourosa com o espectáculo 
“O Cavalo de Pau”.

A habitual “Escola de Teatro” com as crianças 
das escolas primárias, sob a alçada dos 
monitores António e Luísa Paiva também já 
teve início. Já se começa também a pensar nos 
novos trabalhos do Grupo. 
A azáfama de sempre! Este será certamente 
mais um ano de muito trabalho e com 
algumas difi culdades, até em termos 
monetários, já que este ano vai ser mais 
complicada a atribuição de subsídios pela 
Câmara Municipal. Mas Deus há-de saber 
recompensar os Seus fi lhos!
Viva o Teatro!

Ana Isabel Faria

Na edição anterior deste 
Jornal, fez-se referência à 
saída do Sr. Filipe Pacheco 
da colaboração que manteve 
n’A Voz de Leça durante 
mais de dez anos, por razões 
familiares e de saúde. Essas 
razões eram a doença da 
esposa, a D. Otília Pacheco,  
que há já alguns meses se 
debatia com problemas 
muito graves. Casados há 
quase 60 anos, foram duas 
fi guras presentes e ao serviço 
da Paróquia: o Sr. Filipe 
ainda no Coro do espírito 

Santo, no Ministério Extraordinário da Comunhão e serviço ao 
altar, além da colaboração que teve nestas páginas; a D. Otília na 
Conferência Feminina de s. Vicente de Paulo. 
Após grande sofrimento, a D. Otília partiu para o Senhor no 
passado dia 14 de Janeiro.
A Voz de Leça apresenta à família e, em especial, ao Sr. Filipe 
sentidos pêsames.

A Redacção

Novo ano já começou e para a APJ também. 
Ano “grande” este ano de 2008! Ano que 
concerteza vai mudar alguma coisa em algumas 
vidas desta nossa Paróquia. Pelo menos a vida 
dos quatro jovens que vão estar presentes nas 
Jornadas Mundiais da Juventude, em Sidney, 

Novo Ano na APJ
no próximo mês de Julho. Sim! 
É verdade! O nosso sonho vai 
tornar-se realidade! Graças a 
alguns patrocínios, e graças à 
generosa ajuda de grande parte 
dos paroquianos que sempre 
estiveram presentes nas nossas 
actividades de angariação de 
fundos. Quatro parece-nos hoje 
um número enorme! Um número 
muito grande mesmo, já que 

os custos de cada viagem desta envergadura 
ascendem aos 2000 euros. Olhámos para trás 
e lembrámos com muita ternura os tempos 
em que o dinheiro era mesmo muito pouco, 
praticamente nenhum, mas mesmo assim, 
acreditámos que seria possível. E foi! É um 

sentimento deveras gratifi cante este que todos 
os membros da APJ sentem, não só aqueles 
que vão estar presentes nas Jornadas, mas 
todos. Este Grupo,  que começou com apenas 
7 euros e alguns trocos, vai agora levar quatro 
jovens à Austrália! A partir de agora nada nem 
ninguém vai “parar” a APJ. Agora sentimo-
nos com força e com vontade de lutar contra 
todas as difi culdades de um jovem, contra 
todas as difi culdades de um jovem católico! 
Porque, como costumamos dizer, um jovem 
nunca desiste!

Santa Maria, mãe dos jovens, 
Rogai por nós.

Ana Isabel Faria

Morreu a D. Otília Pacheco

Conforme vem sendo hábito todos os anos, realizou-se no passado 
dia 6 de Janeiro a Festa de Reis do Centro Franciscano.
Esta festa, que coincide sempre com o reinício da Catequese e encerra 
a época do Natal no Centro, teve a participação do Grupo Natalis 
da Juventude Rebelde, com a história original da “Bruxa Mimi” e a 
participação dos palhaços “Os Pakitos”.
Houve casa cheia, e os possuidores do Cartão “TAU”, o cartão dos 
amigos do Centro Franciscano de Pastoral e Acção Social, tiveram 
direito a entrada gratuita.

Simão Bártolo

Desde Janeiro que há uma nova farmácia no calendário de FARMÁCIAS 
DE SERVIÇO  para os residentes em Leça da Palmeira, que A VOZ DE 
LEÇA publica: Farmácia Ferreira da Silva, no Norte Shopping. À primeira 
vista pode parecer estranho que a farmácia daquele Centro Comercial entre 
nesta “contabilidade”, mas é de facto mais uma farmácia à disposição. 
Assim, nos dias em que está de Serviço Permanente, pode ter-se-lhe 
acesso pela Rua Sara Afonso, pela entrada do Centro Comercial, havendo 
depois o procedimento normal que acontece com as outras farmácias de 
serviço, após a meia-noite: toca-se a campainha e é-se atendido através do 
sistema de “bandeja” giratória. 

Marina Sequeira

Festa de Reis no
Centro Franciscano

Nova Farmácia no Calendário
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Uma das conclusões dos últimos estudos 
sobre a prática religiosa no nosso país revela 
um decréscimo dos chamados “católicos 
praticantes”. 
É inquestionável que este facto se deve a uma 
insufi ciência grave na formação religiosa 
do nosso povo, cujo peso da tradição não 
tem a força sufi ciente para resistir à era da 
comunicação social.
Se no que diz respeito aos “católicos não 
praticantes” só uma evangelização de massas, 
precisamente pelos meios de comunicação 
social, se afi gura como sendo o processo 
mais adequado para fazer regressar ao redil 
as ovelhas perdidas, concentremos por agora 
a nossa atenção e empenho na formação dos 
praticantes que são chamados a ser sal da terra 
e luz do mundo. 
Perante a agressividade maléfi ca do meio 
envolvente que actualmente atinge o rebanho 
do povo de Deus, é importante que a missão dos 
pastores se concentre nas tarefas de denunciar, 
formar e exortar.
Ao pastor compete ver mais longe, vigiando e 
chamando a atenção das ovelhas que lhe foram 
confi adas para os perigos que correm. As 
ovelhas nem sempre sabem como se defender ou 

Evangelizar os Católicos Praticantes
orientar no meio de tantas propostas sedutoras 
que se apresentam como soluções fáceis 
para problemas difíceis, mas que afastam do 
caminho da felicidade plena. Saber identifi car 
e denunciar claramente o mal, chamando o 
pecado pelo nome, por muito sedutor e bem 
disfarçado que esteja, é tarefa irrenunciável. 
Por exemplo, alguns programas de televisão, 
hoje, são os principais lobos que atacam as 
famílias cristãs. Assim, é importante auxiliar 
as famílias nos critérios de escolha dos canais 
e programas de televisão. Diz um pensamento 
que «Quem não vive como pensa, acaba por 
pensar como vive». Na actual diversidade de 
canais televisivos à nossa disposição, os cristãos 
devem saber que existem canais católicos que 
os ajudam na vivência quotidiana da sua fé, tais 
como a TV Canção Nova, EWTN, Telepace, 
etc.
É difícil entender, por exemplo, porque é que, 
dispondo a nossa diocese de um excelente 
jornal semanal de formação e informação 
religiosa como é a Voz Portucalense, não esteja 
facilmente acessível nas igrejas paroquiais.   
Porque não se ama aquilo que não se conhece, 
o conhecimento claro e completo da Doutrina 
da Igreja por parte dos fi éis é essencial nos 

nossos dias. Não podemos omitir ou deixar 
de relevar temas do Catecismo tais como, por 
exemplo, os quatro últimos fi ns do homem ou 
a vinda gloriosa de Cristo e a última prova da 
Igreja que a precederá.    
Muito haverá a fazer no capítulo da formação. 
Mas, dado o estado actual das coisas, não seria 
errado dedicar alguns minutos da eucaristia 
dominical, porventura na homilia, a um tema 
doutrinal tendo sempre por base o Catecismo 
da Igreja Católica, cuja aquisição pelos fi éis 
deveria ser incentivada. De outro modo, será 
difícil congregar um tão grande número de 
pessoas para uma catequese de adultos.   
A exortação para que os fi éis se mantenham na 
fi delidade a Cristo, num tempo que deve ser 
de espera e vigília, deverá ser uma constante 
da acção pastoral. É importante exortar 
continuamente o povo de Deus a buscar a 
santidade na vida quotidiana e, com os olhos 
postos na meta que nos espera, perseverar na 
Fé, já que «nem os olhos viram nem os ouvidos 
escutaram, nem jamais passou pelo pensamento 
do homem o que Deus preparou para aqueles 
que O amam» (1Co 2,9)

António Ferreira         

No fi m da Conferência em que foi evocado o 
naufrágio do Veronese, recebi um simpático 
convite do Sr. Macedo da Silva, para ir 
“ver uma coisa” a sua casa, que achava que 
eu ia gostar. Ora, vindo de um artesão “de 
mão cheia” como ele, logo imaginei que 
a tal “coisa” tinha a ver com as miniaturas 
da vida rural, que tem vindo a construir há 
alguns anos, de que já demos conta n’ A Voz 
de Leça. Desta vez, além de mais algumas 
cenas da vida rural, como um espigueiro, 
que na altura da minha primeira visita ainda 

Uma Obra-Prima

estava em “construção”, um campo de 
trigo com os trabalhadores, um poço com 
picota em funcionamento que abastece de 
água (mesmo!) um minúsculo tanque de 
lavar roupa e a ferragem de bois, há uma 
autêntica obra-prima: a nossa igreja matriz, 
em madeira, com todos os pormenores. Até 
os “sinos” badalam e tocam!
Aquando do convite, o Sr. Macedo tinha-
me dito que era a igreja, mas não fazia ideia 
de que seria assim tão bonita. Fiquei sem 
palavras e, literalmente, de “boca aberta”!

Já era rica a colecção de miniaturas, mas 
agora está-o muito mais e merecia ser 
vista publicamente, já que é uma autêntica 
“memória” de uma actividade importante do 
passado desta terra. Com a igreja, adquire um 
carácter ainda mais intemporal.
Mais uma vez, A Voz de Leça agradece ao 
Sr. Macedo da Silva e à D. Alzira Reina a 
disponibilidade para nos receber e a simpatia 
com que o fi zeram.

Marina Sequeira

Esquadra da P.S.P. em Leça da Palmeira

Abriu no dia 1 deste mês a Esquadra da P.S.P. 
em Leça, mais propriamente na Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra, mesmo ao lado 
da Escola Secundária da Boa Nova. Temos, 

assim, a presença visível da 
autoridade numa zona mais 
central, mas também sensível, 
da freguesia, como é sempre 
a zona envolvente de uma 
escola. Estão os moradores da 
zona mais seguros, os alunos 
e os pais também, enfi m, 
estamos todos um pouco mais 
descansados. Ainda bem.
Quando na manhã daquele 

dia se ouviu nos noticiários televisivos que não 
era uma Esquadra, mas “um contentor”, fi cou-
se com a impressão (negativa) de que devia 
ser uma lástima, tipo contentor de obras, mas 

dos antigos… Afi nal, é um “contentor” sim, 
mas com as devidas condições e de dimensões 
consideráveis, (há-os deste tipo em algumas 
escolas do 1º Ciclo e quem dera a muitas escolas 
de construção tradicional ter as mesmas condições 
que este género de “contentor” apresenta…). A 
localização da Esquadra é visível de longe através 
dos mastros e das bandeiras e o terreno à volta da 
estrutura foi ajardinado e está simpático, até diria 
convidativo, reforçando ainda mais a sensação 
de que as forças de segurança não têm apenas 
a missão fi scalizadora e penalizadora, mas que 
podem ser factor de estabilidade e apoio.

Marina Sequeira
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XVI Dia Internacional do Doente: 
compreender o valor do sofrimento

Na sua mensagem para o Dia Mundial do 
Doente, que se celebra no dia 11 de Fevereiro, 
o Papa lembra o 150.º aniversário das aparições 
de Lourdes e o Congresso Eucarístico 
Internacional em Québec, no Canadá. Bento 
XVI escolheu como tema: “A Eucaristia, 
Lourdes e a atenção pastoral aos doentes”. 
Pretende o Papa, nesta sua mensagem, recordar 
estes “dois eventos importantes para a vida da 
Igreja”, no decorrer de 2008. Considera que 
é “uma oportunidade única para considerar 
a estreita relação existente entre o Mistério 
eucarístico, o papel de Maria no projecto 
salvífi co e a realidade da dor e do sofrimento 
do homem”. 

Haiti: extrema pobreza clama ao céu

A organização internacional Ajuda à Igreja que 
Sofre (AIS) lançou recentemente um apelo 
a favor da situação de miséria em que vive 
a população do Haiti. Esta organização vai 
promover
cerca de 60 projectos de ajuda, desde painéis 
solares para obter energia à construção de 
centros educativos e de uma maternidade, etc. 
Refere num comunicado a AIS que grande parte 
da população do Haiti se sente completamente 
esquecida e, inclusive, rejeitada pelo mundo. 
O serviço postal é muito pobre, como 
rudimentar é o serviço telefónico. Praticamente 
não há computadores. A situação no Haiti é 

extremamente difícil: 5,6% da população está 
infectada com o vírus da sida, 75% está abaixo 
dos níveis de pobreza internacionalmente 
reconhecidos, e 20% deixou o país em busca de 
um futuro melhor, especialmente no Canadá, 
Estados Unidos e França.

42.º Dia Mundial das Comunicações Sociais 

Já está disponível a mensagem de Bento XVI 
para o 42.º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, que se celebra no dia 4 de Maio de 2008. 
O Papa pede que os meios de comunicação 
social não sejam colocados ao serviço dos 
interesses dominantes e ideologias, impondo 
“modelos errados de vida pessoal, familiar ou 
social”. Vai mais longe o Papa ao alertar para 
o perigo de os mass media “se transformarem 
em sistemas que visam submeter o homem a 
lógicas ditadas pelos interesses predominantes 
de momento”. E concretiza: “É o caso de uma 
comunicação usada para fi ns ideológicos ou 
para a venda de produtos de consumo mediante 
uma publicidade obsessiva. Com o pretexto de 
se apresentar a realidade, de facto tende-se a 
legitimar e a impor modelos”. O Papa denuncia 
a tirania das “audiências”, que leva a recorrer 
“à transgressão, à vulgaridade e à violência”. 
Adverte ainda para “a possibilidade de serem 
propostos e defendidos, através dos media, 
modelos de desenvolvimento que, em vez de 
reduzir, aumentam o desnível tecnológico 
entre países ricos e pobres”. Bento XVI 
defende a necessidade de uma “info-ética”, 
nas comunicações sociais, para que estas 
“defendam ciosamente a pessoa e respeitem 
plenamente a sua dignidade”.

Papa recebeu Ramos Horta

Bento XVI recebeu na semana passada José 
Ramos-Horta, Presidente timorense. Segundo 
comunicado ofi cial da Santa Sé, ambos 
falaram da “situação política e social do país”, 
destacando a necessidade de apoio, por parte 
da comunidade internacional, “à consolidação 

das instituições democráticas” de Timor-Leste. 
Ramos Horta encontrou-se ainda com o Cardeal 
D. Tarcisio Bertone, Secretário de Estado do 
Vaticano, e com D. Dominique Mamberti, 
Secretário do Vaticano para as relações com os 
Estados.

Caritas Portuguesa ajudam Moçambique 

A Caritas Portuguesa está a promover ajuda 
à população de Moçambique afectada pelas 
cheias. Esta ajuda esta a ser concretizada 
através da Caritas de Moçambique. A Caritas 
Portuguesa numa primeira fase transferiu 25 mil 
euros para a sua congénere moçambicana. Esta 
verba destina-se, prioritariamente, a assegurar 
a prestação de cuidados básicos tais como 
alimentação, saúde e construção de abrigos 
temporários. Os nossos leitores e assinantes, 
e todas as pessoas de boa vontade, podem 
associar-se, depositando a sua doação na Caixa 
Geral de Depósitos na conta “Caritas Socorro 
Moçambique” NIB: 0035 0697 0059 7240 
1302 8. Recorde-se que o número de pessoas 
deslocadas pelas cheias no vale do Zambeze, 
centro de Moçambique, subiu para 77 150.

Secretariado Diocesano das Migrações 
atende quase 4.000 pessoas

O Secretariado Diocesano das Migrações da 
Diocese do Porto divulgou uma informação 
dando conta do atendimento e imigrantes que 
realizou no decurso de 2007. A larga maioria 
era oriunda dos países de Leste da Europa.
Foram atendidos no Secretariado 3.850 
imigrantes, a saber: Dos Países de Leste 
(Bielorússia, Moldávia, Rússia e Ucrânia): 
3.450 = 89,6% ; da União Europeia (Lituânia, 
Itália, Polónia, Bulgária e Roménia): 310 = 8% 
; da África (de língua não portuguesa): 68 = 
1,8%; da Venezuela: 6 = 0,15%; do Brasil: 5 
= 0,1% ; da África – PALOP : 4 = 0,1% ; da 
China: 4 = 0,1%; da Índia: 3 = 0,07%.

AG / in “Voz Portucalense”

A AMI (Assistência Média Internacional) é 
uma instituição humanitária portuguesa não 
governamental e sem fi ns lucrativos que, 
desde a sua fundação a 5 de Dezembro de 
1984, se tem dedicado a intervir rapidamente 
em situações de crise e emergência, tendo 
o Homem como centro de todas as suas 
preocupações, contra a pobreza, a exclusão 
social, o subdesenvolvimento, a fome e as 
sequelas da guerra, em qualquer parte do 
Mundo. Inspirada na organização “Médecins 
Sans Frontières” (Médicos Sem Fronteiras), 
reúne médicos, profi ssionais de saúde e 
outros voluntários (advogados, psicólogos, 
etc.).
A missão da Fundação AMI baseia-se em 
três pilares fundamentais de intervenção:

1. Vertente externa – é feita em três partes: 
actuação em qualquer parte do mundo em 

AMI - Assistência Médica Internacional
situações de extrema urgência (exemplos: 
Guerra do Golfo, em 1990; Angola; Timor; 
Irão, Sri Lanka e, recentemente, Líbano); 
implementação de missões de longo curso, 
as chamadas missões de desenvolvimento 
(exemplos: desde 1987 na Guiné-Bissau; 
desde 1992 em Angola; desde 1999 em 
Timor); fi nanciamento de projectos sociais 
e da área da saúde a organizações não-
governamentais locais. Graças a estas três 
formas de actuação, 55 países de todos 
os continentes recebem a humilde, mas 
decidida, contribuição da AMI para a 
dignifi cação do Mundo e de Portugal: contra 
a intolerância, contra a indiferença.

2. Vertente Interna – ou seja, a acção social 
desenvolvida em Portugal. Nos primeiros 
10 anos de existência, a AMI concentrou-
se exclusivamente na sua vertente 
internacional. Em 1994, lançou o projecto 
Porta Amiga, abrindo até hoje em Portugal 
10 equipamentos sociais distribuídos 
por cidades como Gaia, Porto, Lisboa e 
Coimbra. Desses 10 centros de acção social, 
2 são Abrigos e 8 são Centros Porta Amiga, 
ou seja, centros que dão apoio às pessoas 

mais carenciadas no país. O maior destes 
centros é o do Porto, perto da estação de 
comboios de Campanhã. Nestes centros, 
a AMI fornece acompanhamento médico, 
psicológico e jurídico a quem vive nas 
ruas. Dentro destas “portas”, os sem abrigo 
podem receber uma refeição quente, tomar 
banho, usar uma lavandaria e pedir roupas 
novas.

3. Alertar consciências – é o trabalho que 
a AMI faz junto dos órgãos de decisão e 
da opinião pública, na sensibilização para 
temas fundamentais para a humanidade e 
para a intervenção da própria AMI. Este 
pilar de acção não é menos importante 
que os anteriores. Neste pilar podem 
incluir-se vários prémios e acções, como 
o Prémio AMI – “Jornalismo Contra a 
Indiferença”, múltiplas intervenções que 
todos os elementos da AMI, funcionários e 
voluntários, fazem juntos de várias estruturas 
(escolas, Câmaras Municipais, Juntas de 
Freguesia, associações, universidades, etc.), 
entre outros.

Mariana Sequeira
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Palavras Cruzadas - N.º 229 ou 230

Por José Soares

Horizontais: 1 – Sentimento da 
própria dignidade; agravar-se o mal. 2 
– Sujeitar; cabeleira. 3 – rio da Rússia; 
o amor carnal; claridade produzida por 
uma fonte luminosa. 4 – Tritura; planos 
laterais do avião; gemido. 5 – Escuro; 
prover de abas. 6 – margem; estavam. 
7 – Cantor da época primitiva entre os 
gregos; afecto. 8 – Caminhar; esfera; 
sapo do Amazonas. 9 – Em as; sete 
mais um; amónio (s.q.). 10 – Parente 
por afi nidade; silencioso. 11 – agita 
repetidas vezes; escrava de Abraão, 
mãe de Ismael. 
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Verticais: 1 – Traça que ataca a 
madeira; delgadas. 2 – Que está muito 
distanciado; grande fome (pop.). 3 
– índio (s.q.); interjeição designativa de 
repulsa; textualmente. 4 – Composição 
poética, líquido gorduroso; pedra de 
amolar. 5 – Período; terreiro em frente 
ou à volta da igreja. 6 – Vaidade (pop.); 
obstáculo. 7 – Tem conhecimento de; 
letra grega. 8 – Língua que se falava 
outrora ao sul do Loire (França); esposa 
da Abraão, mãe de Isaac; onda. 9 – 
Lista; conjunto de ramos e das folhas da 
planta; prata (s.q.). 10 – agasta-se sem 
dizer o motivo; lugar onde se mora. 11 
– Devastação; ruído confuso de vozes.
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MORAIS

BELEZA
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F. SILVA
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R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

Dia

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

SAÚDE

O Órgão

ao longo dos séculos, o órgão é considerado o 
instrumento musical mais completo. Pode ter 
tamanho muito variável, desde um pequeno 
móvel ao tamanho de uma casa inteira.
O órgão ocupa também um lugar de destaque 
na liturgia cristã. A Igreja Católica reafi rmou 
no Concílio Vaticano II a excelência do 
órgão na tradição musical e nos actos de 
culto divino.

Por: Mariana Sequeira

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

Este mês, esta pequena crónica é dedicada 
ao “rei dos instrumentos”, tão conhecido por 
todos: o órgão.
Defi nido como “rei dos instrumentos” pelas 
suas grandes dimensões e pela potência do 
som, o órgão contém em si uma orquestra 
inteira, oferecendo uma vasta gama de 
timbres instrumentais e de efeitos sonoros, 
todos produzidos por um único executante. 
É um instrumento de sopro, com a diferença 
de que o ar não é injectado por sopro 
humano, mas encontra-se acumulado dentro 
de um reservatório, (o fole), ou de uma 
série de tubos, dispostos em diversas fi las e 
interligados ao teclado, podendo estes tubos 
ser centenas ou até milhares – nos grandes 
órgãos de tubos das basílicas e catedrais.
O órgão foi o primeiro instrumento de teclas 
de que há registo, remontando a sua história 
ao século III a.c., quando Ctesíbio construiu 
o primeiro exemplar. mais de 2000 anos. 
Depois foi usado pelos Romanos nos teatros. 
Fruto de constante aperfeiçoamento técnico 
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Janeiro

Adelaide Alves Jesus
António Chilro
António Teixeira Alves
Aurora Fernanda Amaral
Custódia Silva Pereira
Emília Alves C. Ramos
Filipe Pacheco
Henrique J. Silva
Hermengarda Silva Reina
João da Silva
João de Deus Beco
José Alves da Silva
José Eduardo Fernandes Sousa
José Marques Moreira
José S. Faria
Maria Alcide C. F. Sousa
Maria Beatriz Sousa
Maria da Conceição Rodrigues Silva
Maria da Graça Machado Pinto
Maria Elsa e António Manuel Carvalho
Maria José Mendes
Maria José Ramalhão
Natalina M. Correia
Teresa de Jesus Loureiro
Victor Hugo C. Silva

10 €
12 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
15 €
  6 €
25 €
  8 €
  7 €
  5 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
  6 €
50 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

Missas

16h30 sábado

10.45h domingo

12h domingo

09.30h Monte Espinho

Tudo isto totalizou a importância de 574,74 
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 6 –  Patrícia Alexandra Costa fi lha 
de Carlos Alberto Rodrigues e de Flora 
Patrícia Costa. Lisandro Xavier Lopes fi lho 
de Luís Bruno Lopes e de Isabel Manuela 
Gonçalves. Renata Morgado da Silva fi lha 
de Pedro Miguel da Silva e Elsa Marlene 
Morgado. Dia 26 – Matilde Faria Dias fi lha 
de Jorge Miguel Dias e de Sofi a Alexandra 
Dias. Henrique Duarte Pereira fi lho de Rui 
Alberto Pereira e de Maria Clara da Silva.

Óbitos:
Dia 1 – Evaristo Caetano Mendes. Dia 3 
– Maria Adriana Menéres. Maria Angelina 
da Fonseca. Dia 7 – Maria Teresa Pinheiro. 
Dia 11 – Deolinda Doval. Dia 14 – Otilia 
Mendonça Pacheco. Dia 17 – Manuel 
Fernandes Tato. Alberto Ferreira. Dia 18 
– João Pires de Sousa. Dia 23 – António 
Bessa Assunção. Dia 24 – Agostinho 
Barbosa. Dia 26 – Maria Angelina 
Soares.

Bodas de Prata:
Dia 8 – Margarida Maria Casal e António 
Carlos Casal.

Bodas de Ouro:
Dia 6 – Manuel Alves Pereira e Rosa 
Francisca da Silva.

Movimento Demográfi co - Janeiro
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Euros

215,00€

190,00€

82,79€

86.95€

Donativos - Janeiro

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

Leia e assine
A Voz de Leça
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Salão Paroquial
Em Janeiro de 1956, A Voz de Leça realçava 
a atitude do arquitecto Bruno Reis que, após 
ter recebido a quantia de 5.000$00 referente 
a parte dos seus honorários abdicou do 
restante, considerando-o como um donativo de 
paroquiano para a obra em curso.

Salão Paroquial
O Forte Contributo do Pároco na Sua Construção

Por: Jorge Sequeira

(Continuação do número anterior) Como bom exemplo de contribuição para o 
Salão Paroquial é apontado o senhor João 
Rumsey Nicolau de Almeida, que entre 5 de 
Agosto de 1955 e 24 de Janeiro de 1956 doou 
a quantia de 15.984$80.
Em Março de 1956, o Pároco abria uma nova 
campanha de recolha de donativos para a 
construção do Salão Paroquial: a Campanha 
da Telha. Esta iniciativa consistiu na venda 
de talões correspondendo cada talão a uma 
telha. As telhas seriam armazenadas em local 
a indicar e, na devida altura seriam conduzidas 
festivamente para o Salão Paroquial. Os talões 
foram entregues ao senhor Eduardo Vieira, 
residente na Rua Direita, 395. Ao mesmo 
tempo que iniciou a campanha da telha, o P.e 
Alcino deixa nas páginas deste jornal uma 
mensagem para aqueles Leceiros que ainda 
não tinham contribuído: «Eu preciso de viver 
na convicção de que toda a gente contribui; 
e por outro lado, não posso nem quero 
obrigar ninguém. Como fazer? Na Igreja vai 
ser colocada uma caixa de esmolas com esta 
indicação “Esmolas para o Salão Paroquial”. 
O dinheiro que lá cair deve ser daqueles que 
ainda não contribuíram; mas se não for será o 
mesmo. Além disto há também a sensibilização 
dos JOSÉS de Leça para esse contributo. (Esta 
nova iniciativa foi alargada ao longo dos vários 
meses, de acordo com o calendário litúrgico, 
às Marias, aos Antónios, Joões, Pedros, …).

bairrismo, do amor à terra e à Igreja. Os motores 
não andam sem gasolina; nem lhes serve de 
nada a gasolina guardada nos cofres. Lancem-
na nos depósitos dos veículos e carreguem no 
acelerador da boa vontade, e vejam como isto 
anda… A estrada é boa; não há curvas, nem 
encruzilhadas; mas, se quiserem, para maior 
segurança, eu faço de sinaleiro e aponto: Salão 
Paroquial e Casas dos Pobres.
Para a obra de pichelaria surgiu, como seria 
de esperar, a oferta de todos os tubos por 
parte dos senhores António e Fernando de 
Carvalho, proprietários da empresa FACAR. 
Não fabricando esta empresa os necessários 
acessórios, estes foram solicitados e 
gentilmente oferecidos pela empresa Oliveira 
& Ferreirinhas Lda.

Nessa mesma edição, o Pároco, Pe. Alcino 
Vieira dos Santos, assumia a primeira falta de 
verbas para a continuação da obra, uma vez 
que a colocação da placa de cimento armado 
tinha “escoado” as reservas. Nesta fase, a 
mensagem do Evangelho, sempre presente nas 
suas palavras, foi a principal estratégia: “Nós 
precisamos de nos agrupar em três classes, 
correspondentes aos três reis magos… Eles 
viram a estrela e vieram oferecer presentes 
ao Menino Jesus. Um ofereceu ouro. Nós 
precisamos do vosso ouro, do vosso dinheiro. 
Venham oferecer este contributo para a realeza 
de Cristo em Leça da Palmeira, aqueles que 
o Senhor dotou com bens naturais. Sem o 
ouro que Deus tem nas vossas bolsas, não 
conseguiremos realizar a obra.
Outro ofereceu incenso. Oferecei também o 
incenso da vossa prece. Só Deus nos pode valer; 
só Ele pode comover os corações daqueles a 
quem foram dados os bens deste mundo. Oxalá 
esta graça seja o fruto das nossas fervorosas 
orações pela realização da obra.
Outro ofereceu mirra – o símbolo da penitência. 
Ofereçamos a mirra do nosso sacrifício. A 
prece, para ser ouvida, tem que ser salpicada 
com o sangue da nossa penitência».

Em Julho de 1956 fi cou concluída a obra de 
pedreiro do edifício principal, iniciando-se a 
obra de carpinteiro e a construção dos anexos. 
A empreitada do travejamento do Salão 
Paroquial foi adjudicada ao senhor Domingos 
Pinto, pela importância de 20.450$00.
Em Fevereiro de 1957, surge mais uma forma 
“especial” de incentivar os Leceiros a contribuir 
para o Salão Paroquial. À porta da Igreja foi 
colocado um pequeno quadro, que representava 
uma miniatura de um campo de competições 
motociclistas. Eram quatro os competidores que 
disputavam a vitória em estradas rigorosamente 
paralelas; cada um correspondia a uma parte da 
freguesia; cada estrada media um quilómetro, que 
era como quem dizia um “conto de réis”. Todos 
os sábados era registada a contribuição de cada 
parte da freguesia – Aldeia Nova, Igreja, Lavoura 
e Beira-mar, colocando-se o motociclista na 
posição respectiva. No 1º mês de funcionamento 
desta iniciativa lia-se n’A Voz de Leça «A 
miniatura do Campo de Competições colocado 
à porta da Igreja, acusa um avanço notável da 
Zona da Lavoura. Zona a Aldeia Nova – 817$50, 
Zona da Igreja – 3.737$00, Zona da Lavoura 
– 5.489$00, Zona da beira-mar – 1.716$00. Não 
se esqueçam de lubrifi car os motores com óleo do 

No dia 5 de Maio de 1957, o Salão Paroquial 
conheceu a sua pré-inauguração com a 
Comunhão Solene. Nele foi servido o pequeno-
almoço às crianças, tendo fi cado os pais no 
balcão e no palco.
Em Julho de 1957, as obras do Salão Paroquial 
voltam a precisar de “fundos”. Mais uma 
vez o Pároco deixa, neste Jornal, uma forte 
mensagem à Comunidade: «Esta é a época 
mais crítica, desde que  principiaram as obras. 
Não temos dinheiro nenhum!... nenhum!!!... 
Até já temos dívida. Estamos a dever dez 
contos!!! Foi por quanto eu empenhei a vossa 
caridade e a confi ança que tenho em vós.(…)». 
Como primeira resposta a esta mensagem 
apareceu a oferta de grande quantidade de 
madeira estrangeira por parte do senhor Albino 
Soberano.
Em 24 de Novembro de 1957, realizou-se o 
primeiro espectáculo no Salão Paroquial pelo 
Rancho Amorense, para angariação de fundos 

para a conclusão do edifício. Só desta forma se 
compreende que o mesmo se tenha realizado 
sem portas e janelas, passando os espectadores 
bastante frio. No entanto, o colorido, a graça e 
a garridice do Rancho entusiasmou e arrancou 
de toda a gente as mais espontâneas e calorosas 
ovações. O drama “Pena de Morte” foi exibido 
com arte, da parte de alguns actores.

(Continua no próximo número)

Primeira Placa - 1956

Sr. João Rumsey N. de Almeida

Salão Paroquial - Maio de 1956

Salão Paroquial - Janeiro de 1957

Espectáculo do Rancho Amorense
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