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Aqui estamos num novo ano, quase uma década 
‘entrados’ no novo milénio e verifi camos que o 
tempo passou em corrida! 
O nosso Pároco acaba de cumprir 30 anos à frente 
deste rebanho que somos todos nós e que ele tem 
conduzido na senda do seu próprio testemunho 
pessoal e de pastoral. 2008, que agora terminou, 
não começou da melhor forma para o P.e Lemos, 
quando o acumular de cansaço numa idade já pouco 
consentânea com excessos de qualquer natureza o 
obrigou a reorganizar a actividade paroquial. Graças 
a Deus, recuperou e cumpre agora uma agenda que 
sofreu alterações, mas que lhe permite cumprir 
serenamente as suas funções. Coincidentemente 
com o aniversário Paroquial e cinco anos após a 2ª 
edição, voltou a fazer-se o “Presépio ao Vivo“que, 
homenageando o Sr. P.e Lemos neste aniversário 
Paroquial, lembra também o Sr. Jorge Bento, vinte e 
cinco anos após o primeiro Presépio ao Vivo, para o 
qual pintara os cenários, ainda hoje usados. Por tudo 
isto, a Paróquia terminou o ano em festa e só temos 
que agradecer ao Senhor e pedir-Lhe que este, agora 
iniciado, seja ainda melhor.
Há, no entanto, um registo triste para esta 
Comunidade: deixou-nos a D. Cilinha, zeladora há 
mais de 50 anos da Capela de Sant’Ana. Ficámos 
mais pobres com a sua partida e não há palavras 
para descrever o vazio que deixou. A sua missão será 
continuada por quem com ela colaborava, mas faltará 
a sua presença física, franzina mas sempre disponível 
e com uma disposição extraordinária. Quis o Senhor 
tê-la junto de Si e aqui nunca será esquecida.
 A nível da comunidade alargada na aldeia global que 
somos, voltamos a começar um ano com uma guerra 
a acontecer, desta vez na Terra Santa, entre Israel 
e o Hamas na Faixa de Gaza. Aqui não há nada de 
novo, porque tem sido uma circunstância recorrente. 
Em contraponto, são muitas as expectativas positivas 
de que a nova administração norte-americana, seja 
verdadeiramente ’nova’ no estilo de abordagem à sua 
condição de país poderoso e não se fi que apenas pela 
novidade de ser presidida por um cidadão oriundo de 
uma família mais do que comum e de uma raça que 
foi, durante décadas, oprimida pela maioria branca.
Queira Deus.

Marina Sequeira
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

Jesus Crescia
1. Jesus  Cristo  cresceu  realmente
O  evangelho  de  S.Lucas  afi rma  com  toda  
a  clareza: “Jesus  crescia  em  sabedoria, em  
estatura  e  em  graça, diante  de  Deus  e  
dos  homens.Lucas,2,52.  Não  deixa  de  ser  
curiosa,  esta  observação do  evangelista,  
que  afi rma  que  Jesus  Menino, crescia  
também “ diante  de  Deus.”
 
Quer  dizer:  os  homens  davam-se  conta  
que  Jesus  crescia  como  qualquer criança  e  
adolescente. Não  sabiam  porém,  quem  Ele  
era. Mas  Deus,  que  o  
sabia, também  achava  que  era  assim:  
Também  para  Deus,  Jesus  crescia…

Jesus  Cristo  era  perfeito  Deus  e  perfeito  
homem..  Mas  na  prática  existe  uma  
tendência,  para  quando  nos  referimos  a  
Cristo,  considerar  e  ter  em  conta  e  apreço,  em  
primeiro  lugar,  a sua  divindade  e  num  lugar  
secundário  e  como  que  “por  favor”,  admitir  
que  também  era  homem  de  verdade.

Donde  virá  esta  tendência?  Virá  certamente  
do  facto  de  desvalorizarmos  em  Cristo  
e  em  nós, tudo  o  que  é  humano.Ora  
o  divino  e  o  humano,  não  se  opõem:  
completam-se.
Cristo,  riu,  chorou,  teve  fome, teve  sede, 
teve  tentações,  admirou-se ,  maravilhou-se, 
desanimou,  desesperou,  indignou-se…
Cristo  aprendeu  a  ser  homem, evoluiu,  
cresceu,   experimentou  tudo,  excepto  o  
pecado,  e  como  belamente   afi rmou  João  
Paulo  II: “Em  Cristo,  Deus  começou  a  
amar  como  homem.”

2. Uma  das  características  do  ser  
humano, é  o  crescimento.
Não  apenas  no  aspecto  físico, mas  no  
crescimento  interior,  de  se  ir  fazendo  
aquilo  que  teoricamente  já  é: Homem.
Toda  a  vida  de  Cristo,  nos  mostra  que  
Ele  não  foi  alheio  a  esta  característica  
tão  própria  da  natureza  humana,  mas  que  
também  é frequentemente  esquecida:

O  crescimento, o  progresso, o  caminhar  em  
frente  até  à  morte.
Nunca  é  tarde  para crescer, mudar  para  
melhor  e  tantas  vezes,  o  verdadeiro  
crescimento  interior,  acontece, quando  a  
pessoa  já  vai em  idade  bem  avançada.

“Jesus  crescia  em  idade  e  valor,”  diz  
o  evangelho. Terá  que  ser este  o  rumo  
e  o  ritmo,  a  ser  seguido  por nós,  se  
quisermos  ser  homens,  como  Deus  
quer. Numa  sociedade  como a  de  hoje,   
que  acredita  mais  na  tabela dos  preços  
do  que  na  lista  dos  valores, crescer  na  
prática  dos  verdadeiros valores, é  ser  
homem  de  verdade,  e  humanizar  um  
pouco  mais  o  mundo  tão  desumanizado  
de  hoje.
É  esta  a  lição  que  nos  dá  Jesus  
em  Nazaré:  através da sua  vida  
quotidiana, “ Ele  ia  crescendo  em  
idade  e  valor,diante  de  Deus  e  dos   
homens.”
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EPIFANIA - A Manifestação do Senhor ao Mundo
A solenidade da Epifania celebra a manifestação 
de Cristo a todos os povos da Terra, personifi cados 
pelos Magos. Este acontecimento foi muito 
importante porque ali começou a adesão dos 
pagãos à fé Cristã: enquanto Maria, José e os 
pastores representam o povo que acolheu o 
Senhor, os Magos simbolizam os primeiros 
povos chamados a fazer parte da Igreja, do Povo 
de Deus. Representam, também, todos aqueles 
que procuram incansavelmente a luz de Deus, 
seguem os seus sinais e quando encontram Jesus 
Cristo, ‘luz dos homens’, oferecem-lhe tudo o 
que têm. A estrela anunciou a vinda de Jesus a 
todos os povos. Hoje, o Evangelho anuncia a 
todos a Sua mensagem. 
Este Povo de Deus não tem por base aquilo que 
habitualmente defi ne um ‘povo’ – a raça, a língua 
e a cultura. O que une este ‘Povo’ é a fé no Filho 
de Deus. 
A Epifania de Cristo é, assim, epifania da Igreja 
– manifestação da sua vocação e missão universal 
devendo, pelo testemunho do amor, ser a ‘estrela’ 
que guia todos os homens para Deus. 
Mas como podemos ser testemunhos vivos 
de Cristo, com todos os erros e limitações que 
caracterizam a condição humana? 
Os Magos deixaram a sua pátria, os seus 
palácios, o seu conforto para adorar o Deus 
Menino. Percorreram um caminho longo, difícil 
e incómodo – seguir a Cristo implica sacrifícios, 
mas é compensador. Tiveram fé em Deus – talvez 
não tivessem compreendido aquela majestade 
que se manifestou na humildade e na pobreza, 
talvez tivessem esperado um rei num palácio, mas 
acreditaram e ali o adoraram e presentearam.
‘Como pode acontecer isto?’, perguntamos, 
usando as palavras da jovem Maria ao anjo 

Gabriel. A resposta está na disponibilidade total 
de Nossa Senhora para fazer a vontade de Deus: 
‘Faça-se em mim segundo a Vossa palavra.’ 
Com estas palavras, Maria ‘ensina-nos’ a ser 
‘manifestação’ do Senhor, na medida em que 
sejamos capazes de, seguindo a Sua Palavra, 
abrir o coração aos outros, mesmo nos gestos 
mais simples… 
Como os Magos, devemos estar atentos aos 
‘sinais’ que o Senhor coloca constantemente 
no nosso caminho e na nossa história, pessoal 
e comunitária e que muitas vezes não ‘sabemos 
ver’. 
Os Magos não chegaram de mãos vazias: levaram 
ouro, que é o que se oferece a um rei – Jesus é o 
‘Rei’ do mundo, que traz justiça e paz a todos os 
povos; levaram incenso, que se oferece a Deus 
– Jesus é Deus feito homem; levaram mirra, 
com que se ungiam os escolhidos – Jesus era o 
Homem entre os homens.
Deus oferece-se-nos no Seu Filho, feito Homem 
simples, mas como Salvador, como caminho de 
vida para todos, sem excepção. 
E o que oferecemos nós? Que tipo de ‘presentes’ 
temos nós para oferecer ao Senhor? 
Se ajudarmos à paz, temos mais justiça, se 
quisermos partilhar com quem precisa, temos 
solidariedade, se houver verdade em todas as 
palavras ou actos da nossa vida, somos mais 
Povo de Deus. 

História da Solenidade da Epifania

A festa da Epifania tem a sua origem na Igreja 
do Oriente, que celebra o solstício de Inverno 
no dia 6 de Janeiro, com uma festa cujas origens 
são muito anteriores à Solenidade cristã. A partir 

do século IV, a Igreja passou a celebrar, neste 
dia, a Epifania do Senhor, como resposta à 
celebração pagã. 
De acordo com a tradição da Igreja do século 
I, os Magos eram homens poderosos e sábios, 
vinham do Oriente e Baltazar, (o Mago negro) 
talvez tivesse vindo de Sabá, (sul da Península 
Arábica). Simbolizam também as três grandes 
raças: africana, asiática e europeia. 
Eram magos, isto é, astrólogos, (na época a 
palavra ‘mago’ tinha esse sentido, podendo 
igualmente signifi car ‘sábio’ ou ‘fi lósofo’). Eles 
estudavam o fi rmamento e tendo reparado num 
novo astro, cada um deles, depois de consultar 
os seus pergaminhos cheios de palavras 
estranhas e de fórmulas, teve a revelação de 
que havia nascido o novo Rei de Judá e de que 
deveria ir adorá-Lo. Há ainda a possibilidade 
de, dado que, para onde iam viver, os Judeus 
formavam comunidades que mantinham as suas 
práticas e costumes religiosos, os Magos terem 
tomado conhecimento de que o nascimento 
de Jesus seria anunciado por uma estrela em 
consequência da primeira ‘Diáspora Judaica’, 
(‘dispersão’ ou ‘exílio’ dos Judeus, que terá 
acontecido por volta do ano 722 a.C., quando 
Israel é destruído pelos assírios e as suas dez 
tribos são dispersas pelo mundo e mais tarde, 
por volta do ano 586 a.C., quando o imperador 
da Babilónia, Nabucodonosor II, destruiu 
Jerusalém e deportou os Judeus).

Fontes:
www.vatican.va

es.catholic.net
Wikipedia.org

Marina Sequeira

Homília na Solenidade da Epifania 2009
«O Natal é a maior festa do mundo! Dê-
lhe uma Estrela». Foi esta a mensagem, 
reencaminhada directamente da publicidade 
para a celebração, que tomamos, como anúncio 
do Natal cristão. Não há, de facto, Natal, sem 
uma Estrela, que lá do céu, possa conduzir ao 
Presépio, todos os fi lhos de Deus, dispersos entre 
as nações. Para lá caminham, os Magos, fi lhos 
da Promessa, na certeza de que «a esperança, se 
cumpre, atravessando a noite, sem bagagens» 
(J. A. Mourão)!

1. E como são tortuosos os caminhos dos Magos, 
até chegar a Belém. Entre o silêncio, o medo e 
o frio, eles procuram o Rei dos Judeus, acabado 
de nascer! Um Rei - imaginavam eles - em berço 
de ouro, no seu Palácio, com os seus guardas e 
soldados! Não por acaso se detêm primeiro às 
portas de Jerusalém, sede do poder religioso 
e político de então, para obter do Rei Herodes, 
notícias acerca do Rei prometido, que acabara 
de nascer. Pensam, ainda, na sua boa fé, que para 
mudar o mundo, é preciso ter nas mãos o poder. 
É para lá que se dirigem, mas é também de lá 
que rapidamente se afastam! Tinham de ir bater 
a outra porta!

2. A longa peregrinação dos Magos desde o 
Oriente, é conduzida apenas pela Estrela serena 
e secreta do desejo, desse desejo profundo de 
encontrar «o Rei dos Judeus»! Do fundo do seu 
coração, andavam à procura do direito, da justiça, 
que por certo, devia vir de Deus. Desejavam ouvir 
aquele Rei, prostrar-se aos seus pés e desta forma 
servir, eles próprios, à renovação do mundo! 

3. Mas eis que chegam a Belém. “E a estrela 
do céu parou em cima, duma rua sem cor e sem 
beleza, onde a luz tinha o mesmo tom que a cinza, 
longe do verde-azul da Natureza” (Sophia). 
Sem palácio, sem defesas, sem soldados, está o 
Menino Jesus e sua Mãe. Parece-nos ler agora no 

Diário de um Mago, o primeiro desabafo da noite: 
“Quanto deserto atravessei, para encontrar 
aquilo, que morava entre os homens tão perto” 
(Sophia). Os Magos inclinam-se diante daquele 
Menino, diante desse Deus, “que tem o seu trono 
nas alturas e Se inclina lá do alto a olhar os céus 
e a terra” (Sal.113,5). E outro Mago parece já 
ler entre as estrelas: “Aquele que «está sentado 
nas alturas», olha para baixo. Inclina-se para 
baixo. Ele vê-nos a nós, e vê-me a mim. Com 
o seu olhar para baixo, Ele levanta-me, toma-
me benignamente, pela mão e ajuda-me, a mim 
próprio, a subir de baixo para as alturas” (Bento 
XVI). Oh como era diferente o novo Rei, terão 
pensado. Disse ainda outro Mago: “É o único 
rei, que não reina desde fora. Não empunha a 
espada, não impõe a força, não lança impostos, 
não age por decreto. Traz consigo um domínio 
novo, que se insinua mansamente e cura a nossa 
velha e estafada humanidade, desde o coração” 
(Dom António Couto).

4. Meus queridos e amados irmãos: 
Voltemos, à parte essencial da mensagem inicial: 
«Dê-lhe uma Estrela». Dê uma Estrela, a quem 
procura, neste mundo, o rosto do Deus verdadeiro! 
Dê uma Estrela, a quem não acha caminho, na sua 
busca sincera de Deus. Dê uma Estrela, a quem 
bate à porta da Igreja, na esperança de encontrar 
o Caminho!
Tantos e quantos serão os homens do nosso tempo, 
que procuram Deus, a sua verdade, a sua justiça, 
o bem maior?! E batem à porta da Igreja, como 
os Magos outrora à porta de Herodes. Mas não 
partirão eles, quantas vezes, desapontados, com 
as nossas respostas secas, frias, de cor sabidas, 
quando esperavam de dos cristãos apenas o 
esboço de um sorriso das estrelas?!
Chamada a ser «luz do mundo» (L.G. 1), esta 
nossa Igreja há-de ser os olhos do corpo da 
Humanidade, através dos quais entre no mundo 
a luz de Cristo. Olhos que se queiram ver a 

si mesmos são cegos. Mas muitas vezes, esta 
Igreja que somos, gira demasiado em torno de 
si mesma, está muito fechada dentro da própria 
casa. Desse modo o testemunho do Deus vivo, 
que nos dá luz e Vida, não resplandece no mundo. 
Em vez de expor Cristo, queremos resguardá-lo 
para consumo interno! Ora a Igreja não foi criada 
para si mesma; existe para ser os olhos, através 
dos quais, os ouros possam ser alcançados pela 
luz de Deus. Não queiramos, por isso, aferrolhar 
o Salvador, entre as paredes frias da Igreja. Ele 
é de todos e veio para todos. Não tenhamos, por 
isso, medo, de ir para fora, nem medo dos que 
chegam de fora, dos que mal sabem benzer-se 
ou soletrar o seu nome. Dêmos-lhe uma Estrela, 
abramos uma porta, acendamos uma luz, para 
verem a luz vinda do céu, para verem como o céu 
desce até eles. Sejamos Igreja missionária, igreja 
desde casa e de casa em casa, igreja de porta em 
porta e de porta aberta, igreja capaz de tatuar o 
sorriso das Estrelas, no coração dos que procuram 
o rosto de Deus! 

5. E que Estrela oferecer ao Natal, para que seja 
de Cristo? 
Retomo a conclusão da Homilia de Natal: «Podia 
ser a Estrela da ternura, que luz e produz a energia 
alternativa do amor, para vencer as correntes frias 
do nosso tempo?! Podia até ser a Estrela cadente, 
que luz, mas não reluz, pois se inclina, para o 
chão e se desfaz, silenciosa, no serviço humilde 
aos mais pequeninos?! E porque não havia de ser 
a Estrela Polar deste ano, São Paulo»?! 

Com Ele e como Ele, recebamos o dom daquela 
intensa luz, que nos faz mudar de rota e seguir, 
doravante, por novo caminho, um caminho, 
povoado de estrelas, cujos nomes são os nossos 
e estão escritos no céu!

Pe. Amaro Gonçalo
Pároco da Paróquia da Senhora da Hora
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Presépio ao Vivo - Foi Mais Natal
Realizou-se nos dias 21, 27 e 28 de Dezembro 
e 3, 4 e 11 de Janeiro, no Salão Paroquial mais 
uma edição do Presépio ao Vivo. Pautado por 
grande afl uência de público em todos os dias 
de exibição, o Presépio envolveu cerca de 
meia centena de participantes, entre fi gurantes, 
caracterizadores, técnicos e organização. Tal 
como em 2003, o Presépio retratou os primeiros 
anos de vida de Cristo, desde a Anunciação do 

Anjo Gabriel à Virgem Maria até ao Encontro 
de Jesus no Templo com os Doutores da 
Lei, passando naturalmente pelo quadro do 
Nascimento de Jesus. Sendo que em 2003, o mais 
difícil foi arranjar um “Menino Jesus”, este ano, 
(tal como diz o povo), “Não há fome que não 
dê em fartura”, tivemos três, fruto do nascimento 
de três crianças, fi lhos de paroquianos bem 
conhecidos. Claro que um evento como este, 
envolveu muita logística e foram precisos três 
longos dias para se concluir a montagem de toda 
a estrutura deste Presépio, desde a montagem 
dos quadros, passando pela electrifi cação e 
amplifi cação sonora. No entanto, provou-se 
que, quando os Grupos se mostram unidos, 
tudo é possível e foram muitas as contribuições 
que alguns elementos deram à organização, 

ajudando na montagem, nomeadamente no 
sábado anterior à estreia. Um agradecimento 
muito especial ao Sr. José Vieira, ao Sr. Adelino 
Costa, ao Sr. António Santos e ao Sr. Manuel 
Trigo pela ajuda prestada. A organização contou 
ainda com a preciosa colaboração do Rancho 
Típico da Amorosa, da Assembleia Paroquial de 
Jovens (Ivan Araújo, Ana Isabel, João Teixeira) 
e muito especialmente do Grupo Paroquial de 
Teatro (Filipe Couto, Andreia Parada, João 
Pedro) que para além dos aspectos materiais 
(aparelhagem de som e de luz), teve a seu cargo 
a caracterização das personagens e encenação, 
essa a cargo do António Paiva, estando sempre 
presente em todas as apresentações, corrigindo 
pequenos detalhes, antes, durante e após cada 
apresentação. Sem a contribuição do Grupo 
Paroquial de Teatro, teria sido tudo bem mais 
complicado. A caracterização contou ainda 
com a ajuda da D. Ascenção, da D. Rosarinho 
, da Luisa Paiva e da Isabel Faria que ajudaram 
a vestir todas as personagens. No que respeita 
a ajudas materiais, foram muitos os que nos 
ajudaram, nomeadamente o Sr. Manuel Sousa 
que gentilmente cedeu as ovelhas e os cordeiros 
para o Quadro 3, ao Sr. António Casal que 
gentilmente emprestou a palha que cobriu parte 
do cenário do Quadro do Nascimento, bem como 

a manjedoura e o pequeno curral das ovelhas, e 
o Sr. Joaquim Areias que nos emprestou as rolas 
que serviram de adereço ao Quadro 4.  Quanto aos 
trajes, alguns já eram propriedade da Paróquia 
e que haviam sido usados em 2003, outros 
foram cedidos pela Casa dos Anjos da Póvoa de 
Varzim e outros ainda pelo Grupo Paroquial de 
Teatro que fazem parte do guarda-roupa da peça 
“Antígona”, para além das próprias sandálias que 
calçaram grande parte dos fi gurantes. Ainda uma 
palavra de agradecimento ao Sr. José Soares que 
retocou a pintura de todos os cenários, que apesar 
dos seus 25 anos, (originalmente pintados pelo 
Sr. Jorge Bento), ainda se encontram em muito 
bom estado. O Presépio ao Vivo foi composto 
por cinco quadros devidamente teatralizados e 
encenados, a saber: Anunciação (Anuncio por 
parte do Anjo Gabriel à Virgem Maria que iria 
ser mãe de Jesus), Visitação (Visita da Virgem 
Maria a sua prima Santa Isabel, grávida de 6 
meses e que tinha concebido um fi lho em idade 
avançada, conforme fora anunciado pelo Anjo 

Gabriel), Nascimento (Encenação do Nascimento 
de Jesus, com a adoração dos Pastores e dos 
Reis Magos), Apresentação (A Virgem Maria e 
seu esposo S. José levam o menino ao Templo 
para ser apresentado ao Senhor), e por fi m o 
quadro do Encontro (A Virgem Maria encontra 
o seu fi lho, Jesus, sentado entre os Doutores 
da Lei). Foram seis exibições recheadas de 

muita emoção, sobretudo para aqueles que 
encarnaram as personagens. Recriar a vida de 
Cristo, especialmente o seu Nascimento, foi 
para todos os que participaram seguramente 
momento de profunda alegria. De salientar, por 
ser de facto digno de registo, a personagem de 
Simeão, que em 1983 foi representada pelo Sr. 

Bento Mário e que 25 anos depois voltou a ser 
encarnada pela mesma pessoa. Aliás é o único 
que se manteve durante todos estes anos com a 
mesma personagem, sendo de facto um dos mais 
bem caracterizados. Como em todos os eventos 
algumas peripécias aconteceram e merecem ser 
referenciadas, especialmente a caracterização do 
Rei Mago Belchior, que pela sua cor de pele de 
tez negra, demorava imenso tempo a caracterizar 
e sobretudo a retirar toda aquela cor escura do 
rosto e das mãos. Quando todos já estavam 

completamente descaracterizados, o “coitado” 
do Ivan Filipe ainda estava às voltas com o 
desmaquilhante e com a ciclópica tarefa de 
limpar o rosto. Parabéns pelo sacrifício, porque 
é uma das personagens mais difíceis de todo 
o Presépio. Para terminar um agradecimento 
muito especial aos casais que “emprestaram” 
os Meninos Jesus. Vitor Almeida e Cláudia 

Brandão, pais da Matilde, Fernando e Célia 
Sanches, pais da Sofi a, Leonor Santos e Rodolfo 
Rodrigues, respectivamente mãe e primo do 
pequeno Rodrigo. Todos eles se mostraram 
à altura deste grande acontecimento e até os 
bebés, que nunca choraram. Parabéns a todos. 
Por último, em jeito de balanço, a organização 
considerou este Presépio ao Vivo muito positivo, 
como se poderá verifi car pelas palavras do seu 
principal responsável, Manuel Couto (ver peça 
na página 5). Eventos deste tipo são para repetir, 
não para a o próximo ano, mas seguramente em 
anos futuros. Bem-haja a todos pela colaboração 
prestada.

José Eduardo Sousa

Quadro 1 - Anunciação

Quadro 2 - Visitação

Quadro 3 - Sagrada Família

Quadro 3 - Nascimento

Quadro 5 - Encontro

Quadro 4 - Simeão
Pormenor da Caracterização

Quadro 4 - Apresentação
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Manuel Couto - Exemplo de Dedicação à Paróquia
Natal das escolas da freguesia, o tempo é muito 
curto para um evento desta envergadura. Há 
ainda o facto de, em 2008, a véspera e o dia de 
Natal terem calhado a meio da semana, o que 
permitiu que o Presépio fosse ao fi m de semana 
e não colidisse com os momentos que as pessoas 
privilegiam para estar em família. Lembra ainda 
a oportunidade da realização, 25 anos depois da 
primeira, que aconteceu em 1983, “Se as pessoas 
se lembrarem, em 1983, o Presépio ao Vivo foi em 
moldes um pouco diferentes, na sala 1 do Salão. 
Só voltou a fazer-se 20 anos depois e a edição de 
agora é como que uma homenagem ao Sr. Jorge 
Bento, que pintou os cenários dos ‘quadros’, que 
ainda hoje usamos.”
Como já referido, sem o Couto o Presépio não 
se tinha feito e embora em 2003 também tivesse 
participado activamente na sua montagem, onde 
foi fi gurante, foi da conjugação da experiência de 
quem organizou em 2003, do seu engenho e do 
seu ‘jeito para tudo’ que se chegou a uma versão 
‘melhor’ que a anterior. “Da última vez para 
agora fez-se alterações para melhorar e também 
para ser diferente. Acho que até podia ter sido 
melhor se tivéssemos tido mais algum tempo para 
a montagem. As alterações que introduzimos 
relativamente à edição de há 5 anos não foram 
muito signifi cativas e quem está ‘de fora’ nem 
se dá conta. Como as visitas ao Presépio são 
guiadas e em grupo, porque cada ‘quadro’ tem 
teatralização com banda sonora, aumentou-se a 
abertura dos cenários dos ‘quadros’ 1, 2, 4 e 5, 
para poderem ser visitados por grupos maiores e 
o ‘quadro’ 3, o do Nascimento de Jesus, que fi ca 
no palco, foi colocado mais perto dos visitantes, 
já que, da edição anterior fi cou a opinião de que o 
Menino Jesus tinha fi cado muito longe.”
Foi o Couto também o grande ‘angariador’ de 
fi gurantes para este Presépio ao Vivo, “A maioria 
já tinha participado no Presépio de 2003, mas o 
Sr. Bento Mário é o ‘totalista’, porque representou 
o velho Simeão nas três edições do Presépio ao 
Vivo: em 1983, 2003 e 2008. A Sagrada Família 
foi representada por três famílias, que, com muito 
gosto, responderam afi rmativamente ao convite 
que fi z, quando se partiu apara a organização”
Desta vez parecia que a afl uência de visitantes 
não ia ser comparável à edição anterior, em 
especial devido às condições climatéricas que nos 
primeiros dias foram muito desfavoráveis, mas ao 
terceiro dia já havia fi las enormes.
E foi, precisamente, a enorme afl uência de 
público verifi cada na edição anterior que levou 
a que, desta vez, o Presépio pudesse ser visitado 
durante seis dias, enquanto em 2003 esteve 
patente durante apenas quatro. “O alargamento 
da apresentação do Presépio de quatro para seis 
dias teve a ver com a afl uência de público, que 
excedeu largamente as expectativas, em 2003, e 
assim, com mais dias de apresentação permitiu a 
visita a muitas mais pessoas, mesmo àquelas que 
não se aperceberam, logo no início, de que estava 
a haver o Presépio. Além disso, permitiu menos 
horas seguidas de apresentação, não sendo tão 
cansativo para quem fez a fi guração.”
E se o Couto está sempre presente e disponível 
para ajudar e colaborar com os Grupos da Paróquia 
sempre que é solicitado, dando o seu melhor, 
agora, que foi o próprio a pedir a colaboração de 

todos para levar a cabo a montagem e realização 
do Presépio ao Vivo de 2008, todos disseram 
‘presente’. “Destaco a preciosa colaboração 
do Grupo Paroquial de Teatro, Confraria de S. 
Miguel, Confraria do Santíssimo Sacramento, 
Irmandades de Nossa Senhora de Fátima da 
Igreja Paroquial e de Monte Espinho, Caminho 
Neocatecumenal, Acólitos da Igreja e Monte 
Espinho, Pagens do Santíssimo Sacramento, 
Assembleia Paroquial de Jovens, Catequese, 
jornal A Voz de Leça e o Rancho Típico da 
Amorosa.” 
Das muitas colaborações individuais, o Couto 
destaca duas, em especial o José Eduardo Sousa, 
que foi o seu ‘braço direito’ e o António Paiva, 
encenador do Grupo Paroquial de Teatro, que 
estendeu essa função à teatralização dos cinco 
‘quadro’ que integram o Presépio ao Vivo. 
Para o Couto, o balanço do Presépio ao Vivo de 
2008 é absolutamente positivo, ”porque todos os 
que trabalhámos para o levar a cabo, fi zemo-lo 
com muito gosto e dedicação pela Paróquia. Foi 
também muito pelas crianças que o fi zemos, para 
que não cresçam convencidas de que o Natal é 
apenas a euforia dos centros comerciais e das 
prendas, mas para que saibam que tudo começou 
numa gruta, junto dos animais, num ambiente de 
muita pobreza e humildade.”  
Quando voltará a haver Presépio ao Vivo, “Não 
será para já, porque tem que se conjugar uma 
série de coisas. Não demorará, certamente, 
20 anos a repetir, desde que todos os que nos 
empenhamos agora tenhamos saúde, porque 
vontade de trabalhar em prol da Comunidade 
Paroquial não nos faltará, tenho a certeza.”
A nossa conversa terminou com um agradecimento 
ao nosso Pároco, Sr. Padre Lemos, por lhe permitir 
ter um papel tão interventivo na actividade 
Paroquial. Também a família próxima do Couto 
merece apreço, porque, para dedicar tanto tempo 
ao trabalho desinteressado na Paróquia, a vida 
familiar é afectada muito frequentemente, sendo 
tantas vezes condicionada a essa actividade.
A Paróquia de Leça da Palmeira agradece 
ao Manuel Couto toda a dedicação e entrega 
generosa.

Marina Sequeira

Por ocasião do Presépio ao Vivo de 2003, A 
Voz de Leça entrevistava o José Eduardo Sousa, 
responsável da APJ na altura e principal mentor 
da sua realização, 20 anos depois da primeira 
edição, em 1983. 
Agora, encerrado o Presépio ao Vivo de 2008, 
conversamos com o Manuel Couto, um dos 
principais responsáveis pela realização de agora.
O Presépio ao Vivo foi o pretexto para a entrevista, 
porque por todo o trabalho dedicado que o Couto 
desenvolve na Paróquia, já se impunha este 
registo. Não há quem não o conheça, embora a 
sua presença seja sempre mais visível quando se 
trata da Confraria de S. Miguel Arcanjo, (onde 
desempenha as funções de tesoureiro), e de 
tudo o que se relacione com o nosso Padroeiro. 
Ultimamente integra também a equipa técnica do 
Grupo Paroquial de Teatro e é sócio-colaborador 
do Rancho Típico da Amorosa. No entanto, a 
sua intervenção é transversal a todos os Grupos 
Paroquiais, já que, a nível da logística é essencial a 
sua colaboração, pela polivalência de capacidades 
que possui, que é como quem diz, tem jeito para 
quase tudo e, perante um desafi o nunca diz que 
não é possível. Depois são as longas horas do seu 
tempo livre que dedica a tudo o que é necessário 
fazer na Paróquia, estando sempre pronto a 
preencher a falta de alguma coisa ou de alguém, 
sempre que for preciso. A sua dedicação chega ao 
ponto de programar o gozo das férias profi ssionais 
em função de momentos importantes de actividade 
Paroquial, para se poder dedicar a tempo inteiro, 
como acontece todos os anos em fi nais de Julho e 
de Setembro, por ocasião das festas Paroquiais de 
Sant’Ana e S. Miguel Arcanjo. Também muitas 
das actividades que integram o FESTARTE e 
têm lugar em espaços da Paróquia passam por 
ele. Nessa altura, os seus dias são totalmente 
dedicados à logística dessas actividades, que são 
da responsabilidade do R.T.A. 
Foi com esse mesmo empenho que o Couto 
se envolveu na organização deste Presépio ao 
Vivo, que aconteceu cinco anos depois da última 
edição por variadíssimas razões, que enumera, 
“Primeiro porque, para ter impacto, tem que ser 
espaçado. Se fosse feito logo a seguir a 2003, 
deixava de ser interessante, depois porque dá 
muito trabalho a montar e dada a ocupação da 
sala de espectáculos do Salão com as festas de 

Participantes no Presépio ao Vivo
Quadro 1 – ANUNCIAÇÃO
Nossa Senhora – Tânia Oliveira
Anjo – Sara Barreiras
Quadro 2 – VISITAÇÃO
Nossa Senhora – Ana Faria e Andreia Parada
Santa Isabel – Carminda Borges e Isabel Faria
S. José – António Ferreira
Quadro 3 – NASCIMENTO DE JESUS
Sagrada Família (1) – S. José – Victor Almeida
 Nossa Senhora – Cláudia Brandão
 Menino Jesus – Matilde
Sagrada Família (2) – S. José – Rodolfo Rodrigues e Filipe  
 Couto
 Nossa Senhora – Leonor Santos
 Menino Jesus – Rodrigo
Sagrada Família (3) – S. José – Fernando Sanches
 Nossa Senhora – Célia Sanches
 Menino Jesus – Sofi a
Reis Magos – Jerónimo Gonçalves, Raul Borges, Ivan Araújo e 
António Faria
Pastores – Adelino Costa, Paulo Pires e Rodolfo Rodrigues
Anjo – Elisa Barreiras
Quadro 4 - APRESENTAÇÃO DE JESUS NO TEMPLO
Simeão – Bento Mário
S. José – Alexandre Pascoal
Nossa Senhora – Dulce Neves e Ana Catarina
Quadro 5 - JESUS ENTRE OS DOUTORES DA LEI
S. José – João Pedro e Filipe Couto
Nossa Senhora – Nádia Afonso, Marisa Pinto e Viviana Leal
Menino Jesus – Daniel Oliveira e José Araújo
Doutores – Henrique Silva, Manuel Trigo, João Teixeira e 
António Manuel
Apoio Técnico: Som e Luz - António Barros e Sérgio Couto
 Vozes – Manuela Pinheiro, Cláudia Brandão e   
 Teresa Teixeira
 Guarda-Roupa – Maria da Ascensão e Rosarinho
 Maquilhagem e Caracterização - Isabel Faria e Luísa Paiva
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Eutanásia: Assassinato Disfarçado
Muito se comenta sobre a eutanásia, com 
opiniões favoráveis ou contrárias, porém 
pouco se diz sobre o que ela é realmente. É 
imperioso, assim, precisar o termo, afastar 
diferenças, marcar bem as nuances.
Eutanásia é a acção ou omissão que, na 
intenção ou por si, produz a morte, no intuito 
de aliviar um sofrimento ou uma dor. Pelo 
conceito, vemos que pode ser activa (acção) ou 
passiva (omissão). Não ministrar os alimentos 
devidos ou a água a um paciente, deixar de 
prestar os cuidados normais ao doente, são 
exemplos de eutanásia passiva – quanto à 
activa, restam mais facilmente aferíveis: 
aplicar uma substância mortífera qualquer, 
desferir um golpe etc.
Não confundamos, entretanto, a eutanásia 
passiva com a mera “interrupção de 
procedimentos médicos onerosos, perigosos, 
extraordinários ou desproporcionais aos 

resultados esperados”, que, conforme o caso, 
“pode ser legítima” (Catecismo da Igreja 
Católica, 2278). É o que se chama ortotanásia, 
e, como vemos, não é necessariamente imoral. 
Embora pareça, a princípio, com a eutanásia 
passiva, dela se difere por ser um modo de 
“rejeição da ‘obstinação terapêutica’. Não se 
quer dessa maneira provocar a morte; aceita-
se não poder impedi-la.” (op. cit.)
Sem levar em conta os matizes próprios, alguns 
atacam a Igreja, acusando-a de ser contrária 
também à ortotanásia, prolongando artifi cial e 
inutilmente a vida, sendo, portanto, destituída 
de misericórdia para com os agonizantes. Nada 
mais falso, podemos observar pelo Catecismo. 
O próprio Papa João Paulo II preferiu abdicar 
dos meios extraordinários, vindo a falecer no 
seu apartamento no Palácio Apostólico.
Por outro lado, não faltam os que, ainda 
confundindo a eutanásia passiva com a 

ortotanásia, tiram conclusão diversa, quiçá 
mais nefasta. A de que só a activa seria imoral, e 
que, de modo passivo, poder-se-ia interromper 
a vida – sem atentar para o colossal abismo 
entre o deixar de dar comida por uma sonda, 
v.g., procedimento absolutamente ilícito, e a 
referida rejeição da obstinação terapêutica, 
perfeitamente moral.
Se a ortotanásia é uma expressão da caridade 
cristã e da conformidade piedosa aos planos 
de Deus, a eutanásia, ainda que passiva, é um 
modo horrendo e radical de institucionalizar o 
egoísmo. A legalização da eutanásia, defendida 
por alguns, mostrará que a nossa sociedade 
está gravemente enferma ao ofi cializar o 
assassinato, justamente dos mais necessitados 
de cuidados especiais.
Dr. Rafael Vitola Brodbeck

Recolha de António Ferreira

Noite de Natal
Foi assim a primeira Noite de Natal: “Envolveu-
O em panos e deitou-O numa manjedoura, 
porque não havia lugar para eles na pousada” 
(Lc 2, 7). Em silêncio, veio Deus ao Mundo, 
criado por Ele. Em silêncio, nós deixámos que 
Ele nascesse numa gruta. Naquele presépio 
escuro e frio, o boi e a vaca não estão a mais. 
Não são um simpático adorno natalício para 
tornar a gruta mais quente e acolhedora. Aquela 
húmida cova é a casa deles. É o seu lar. Jesus, 
Maria e José é que estão lá a mais. Estão lá 
porque não havia lugar para eles na pousada. 
Não havia lugar para Deus no Mundo criado 
por Ele.
Quantas pessoas celebram o Natal sem um 
lugar para Deus na sua vida! Parece que o 
aniversariante atrapalha um pouco a festa. O 
Natal acaba por reduzir-se à festa da alegria, 
à festa da paz, à festa da família. Tudo isso é 
verdadeiro, mas não é a essência do Natal. A 
essência do Natal é a vinda de Deus ao mundo. 

É o aniversário de Jesus Cristo.
Por isso, cada Natal devia representar para nós 
um novo encontro pessoal com Deus. Deus que 
se fez uma criança para que nos aproximemos 
d’Ele com confi ança. O Natal fala-nos de 
alegria. Da alegria de nos sabermos fi lhos de 
Deus. O Natal fala-nos de paz. Da paz que 
procede de deixar que Deus nasça no nosso 
coração. O Natal é também a festa da família. 
Da família dos fi lhos de Deus nesta Terra. Isso 
é a Igreja. No entanto, o Natal perde o seu 
sentido mais profundo se nos esquecemos do 
aniversariante.
“Envolveu-O em panos e deitou-O numa 
manjedoura”. Tão simples acontecimento é 
a medida do nosso tempo. Contamos os anos 
a partir dessa Noite Santíssima, dessa Noite 
Feliz, dessa Noite de Paz. É o marco que divide 
a História. E porque é que Ele veio ao Mundo? 
Será que veio somente para facilitar a contagem 
do tempo? Será que veio somente para termos 

todos os anos uma Noite de Natal?
A resposta é do próprio Jesus: “Deus amou de 
tal modo o mundo, que lhe deu o Seu Filho 
Unigénito, para que todo aquele que crê n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3, 16). 
Veio para que O recebêssemos. Veio para que 
acreditemos n’Ele. Veio para nos revelar que 
valemos muito. Veio para nos dar a vida eterna, 
o maior desejo que temos no coração.
“Ó Noite Santa! Tu uniste para sempre Deus e 
o homem. Tu nos renovas a esperança. Tu nos 
enches de assombro. Tu nos garantes o triunfo 
do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte. 
No silêncio luminoso do Natal, Deus continua 
a falar-nos. E nós estamos prontos para ouvi-
Lo” (João Paulo II).
Para todos um Santo Natal, precedido de uma 
boa preparação espiritual. Arranjemos a nossa 
pousada. Que Ele possa nascer nela na próxima 
Noite de Natal.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Primavera da Vida Cristã
No dia da Imaculada Conceição, rainha de 
Portugal, é bom considerar a situação da 
Igreja Católica. Estranhamente, mesmo entre 
fi éis mantém-se consensual a sensação de 
decadência da Fé face aos séculos passados. 
Mas a experiência histórica aponta precisamente 
no sentido oposto: vivemos um dos melhores 
períodos dos 2000 anos de vida cristã.
A evolução histórica da Igreja de Jesus Cristo é 
uma longa sequência de terríveis problemas. O 
que apenas confi rma a profecia do Fundador, que 
nunca prometeu facilidades mas sofrimentos e 
perseguições. Logo os primeiros séculos foram 
de martírio. A “paz de Constantino” trouxe, não a 
calma, mas o ataque pior do Arianismo e demais 
heresias. Assim que a hierarquia se organizou 
na estrutura do Império, este ruiu nas invasões. 
Coube à Igreja a lenta e difícil reconstrução da 
Europa, civilizando os bárbaros. A Cristandade, 
nascida desse esforço multissecular, permanece 
o ideal mítico de onde dizemos decair.
O ideal foi real. A decisiva infl uência medieval 
da Igreja gerou o dinamismo da modernidade. 
Mas o período foi tudo menos pacífi co. Além 
da dolorosa clivagem com o Oriente ortodoxo 
e da invasão turca que forçou as cruzadas, 
o envolvimento político do clero foi sempre 
ambíguo e doloroso. A “querela das investiduras” 
e os confl itos feudais conduziram ao “cativeiro 
da Babilónia” e ao grande cisma. Por fi m, quando 
a Igreja se globalizava nas caravelas, a suprema 

ruptura da reforma protestante gerou 200 anos 
de guerras religiosas. Os 200 anos seguintes de 
ataques maçons e perseguição ateia conduziram 
ao nosso tempo.
Nesta intensa história, o presente surge 
como uma das melhores épocas, interna e 
externamente. No interior vive-se paz doutrinal 
e vigor apostólico. Governada há décadas por 
papas santos na unidade do colégio episcopal, a 
renovação conciliar e a multidão de movimentos 
e carismas trouxeram vitalidade espiritual. 
Externamente, apesar do martírio, o mundo 
contemporâneo permitiu uma das convivências 
mais pacífi cas. Ao longo dos séculos o poder 
político saltitou entre duas estratégias opostas 
limitativas da liberdade religiosa. A primeira 
persegue, ataca e despedaça a Igreja. Pode-se 
chamar a isto a atitude de Pilatos, que prende, 
tortura e mata Cristo. A outra posição acarinha, 
abafa e controla a religião para fi nalidades 
profanas. Esta é a atitude de Herodes, que na 
Paixão quis entreter a corte com milagres de 
Jesus. Como o Mestre, a Igreja passou dois mil 
anos de Herodes para Pilatos. Hoje, apesar dos 
confl itos, abusos, manipulações, até do martírio, 
a inserção da Igreja na sociedade democrática 
é das mais saudáveis e sólidas. Mas não serão 
reais os sinais de decadência da Fé? Que dizer 
da crise de vocações, redução do culto, perda 
de infl uência religiosa? Esse problema reside, 
não na Igreja, mas na Europa. A Igreja vive no 

mundo como sempre. Foi o velho continente 
que abandonou as suas referências culturais e se 
debate na triste desorientação civilizacional.
Não é novidade. A atitude da sociedade 
contemporânea face à Igreja retoma velhas 
profecias, repetindo a apostasia do povo eleito 
no Antigo Testamento: “Os fi lhos de Israel 
abandonaram a Tua aliança, derrubaram os 
Teus altares e mataram os Teus profetas.” (1Rs 
19, 14). Pio IX, João Paulo II e Bento XVI 
enfrentam aquilo que testemunharam Moisés, 
Elias e Jeremias. Quem conhece a história da 
salvação não se admira do que vê à nossa volta. 
Já S. Agostinho, no estertor do Império face 
aos vândalos, afi rmou: “Muitos queixam-se do 
seu tempo, como se tivessem sido melhores os 
tempos antigos. Porventura não murmurariam 
igualmente se pudessem voltar aos tempos dos 
antepassados? Sempre julgas melhor o tempo 
passado, simplesmente porque não é o teu” 
(Sermão Caillau-Saint-Ives 2, 92).
Hoje vivemos “a nova Primavera de vida cristã 
que deverá ser revelada pelo Grande Jubileu, se os 
cristãos forem dóceis à acção do Espírito Santo” 
(João Paulo II, Tertio Millennio Adveniente, 
1994). Não admira: celebramos a festa da 
Imaculada Conceição, Primavera da Redenção.

Diário de Notícias, 20081208
João César das Neves - Professor universitário

Recolha de António Ferreira
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O Reverendo Padre Lemos celebrou o seu 30º aniversário à frente da Paróquia 
de Leça da Palmeira. Avesso a protagonismos, foi com um grupo restrito 
de amigos que comemorou esta data. Emocionado como é seu timbre, 
agradeceu a todos a presença e reiterou os votos de um Feliz Natal em 
Cristo. Os amigos ofereceram uma pequena lembrança representativa 
desta importante data, composta por um estojo com tudo o que é 
necessário para a distribuição da Sagrada Comunhão e administração 
do sacramento da Santa Unção aos doentes. Que Deus nos conserve 
o Padre Lemos por muitos anos, mantendo este espírito jovial de 
generosidade e entrega aos outros, que caracterizaram estes 30 anos à frente 
desta grande Paróquia. 
Parabéns Sr. Abade

José Eduardo Sousa

Reverendo Padre Lemos
30 Anos de Serviço a Leça da Palmeira

Por força da rotatividade dos grupos Paroquiais, coube ao Grupo da Catequese 
da Paróquia realizar o Presépio da Igreja. E diga-se, em abono da verdade, que 
fi zeram um trabalho extraordinário. Novas ideias, novas decorações, enfi m, 
um renovar da imagem tradicional do Presépio. Com quadros perfeitamente 
estanques, dentro do enquadramento, como a adoração dos Pastores ou o caminho 
percorrido pelos Magos, o Presépio esteve muito bem elaborado. Chega-se à 
conclusão que, afi nal, essa rotatividade que tanta polémica deu há alguns anos 
(desde que o Sr. Luís Barra deixou a Paróquia), é benéfi ca para todos, obrigando 
os Grupos a pensarem e a executarem. Parabéns à Catequese pelo excelente 
trabalho, nomeadamente àqueles que perderam algumas noites para o fazerem. 
Para o ano (se a ordenação alfabética estiver correcta) será a vez da Confraria 
das Almas. 

José Eduardo Sousa

E a Catequese fez o Presépio

O Dia Mundial da Paz foi criado pelo Papa 
Paulo VI aquando da sua mensagem do dia 
8 de Dezembro de 1967, para que passasse a 
ser celebrado no primeiro dia do ano. Assim, 
a partir do dia 1 de Janeiro de 1968 a Igreja 
celebra o Dia Mundial da Paz juntamente com 
a Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. 
A ideia de dedicar à Paz o primeiro dia do 
ano nunca teve como intenção associar este 
dia à religião ou ao Catolicismo. A verdadeira 
intenção era de que a este dia aderissem todos 
aqueles que se considerassem “amigos da 
Paz”, independentemente da raça ou credo. No 
entanto, os cristãos, especialmente os católicos, 
sempre associaram este dia à sua fé, ou seja, 
começaram a ver este dia como mais uma 
ocasião em que Nossa Senhora intercedesse 

Dia Mundial da Paz com intercessão de Santa Maira Mãe de Deus
junto ao Pai Celeste pela Paz, o que na verdade 
faz todo o sentido. 
A Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus 
foi instituída no Concílio de Éfeso (no ano 
431), e desde logo começou a ser celebrada 
no primeiro dia do ano. Porém, com o passar 
dos séculos, esta grande festa mariana viria a 
cair no esquecimento e, em 1931, aquando 
as celebrações do XV centenário do referido 
Concílio, o Papa Pio XI reinstituiu esta 
solenidade para o dia 11 de Outubro, data que 
se manteve até Concílio Vaticano II, quando foi 
reposta novamente para o dia 1 de Janeiro.
A Igreja começa, assim, o novo ano debaixo do 
manto protector de Maria Santíssima, que desta 
forma intercede por nós junto de Deus pela Paz 
em todo o mundo. 

Desde sempre Maria foi portadora de Paz. Já 
quando deu à luz o fi lho de Deus, Maria deu ao 
mundo uma nova esperança de Paz. E ao longo 
dos tempos nas suas várias aparições sempre 
traz nos lábios uma mensagem de Paz e Amor 
– dois conceitos que se completam um ao outro, 
pois sem Paz não há Amor e sem Amor também 
não pode haver Paz. 
Durante todo o ano, todos os dias, podemos 
pedir a Nossa Senhora pela Paz no mundo, pela 
nossa paz individual, mas devemos faze-lo de 
modo especial no dia 1 de Janeiro.

Santa Maria Mãe de Deus e Rainha da Paz,
Rogai por nós!

João Teixeira

Agenda Cultural da Junta de Freguesia de Leça da Palmeira - Janeiro e Fevereiro
“Pelo terceiro ano consecutivo a Junta de Freguesia 
de Leça da Palmeira lança uma Agenda Cultural com 
a programação anual dos seus eventos. Desde 2007 a 
Autarquia já organizou cerca de 80 iniciativas culturais, 
tais como exposições, cursos e ateliês, conferências, 
concertos, espectáculos de dança, teatro, sessões de 
cinema, recriações, visitas a monumentos, … a que 
assistiram mais de 8000 pessoas.
Em 2009 as grandes apostas serão o projecto “7 
Maravilhas de Leça da Palmeira”, que inclui a eleição 
via internet, pela população, dos sete mais belos 
monumentos da nossa terra, exposições, recriações e 
visitas; ciclo de Debates do “Clube dos Pensadores”; 
lançamento de publicações, nomeadamente o Livro de 
Actas das Conferências de Leça; atribuição de Galardões 
de Mérito da Freguesia”.

Exposições: Pintura de Sabira Kaldarova
Salão Nobre da Junta – 7 a 15 de Fevereiro
Debates e Conferências: Debates do Clube dos Pensadores 
Salão Nobre da Junta – 30 de Janeiro, 21h30 – Joaquim Jorge
Ciclo Tradições Leceiras: O Enterro de Judas
Parque Engº Pinto de Oliveira - 21 de Fevereiro, 21h30
Concertos de Música Antiga: Salão Nobre da Junta – 13 de Fevereiro, 21h30
(Apoios: Academia de Música Antiga Raquel Martins e Quarteto de Cordas de Música 
Antiga)
Concertos de Música Clássica: Salão Nobre da Junta – 16 de Janeiro, 21h30
(Apoio: Escola de Música de Leça da Palmeira)
Momentos de Bailado: Centro Franciscano (Capela do Ruas) – 20 de Fevereiro, 21h30
(Apoios: Escola de Ballet de Leça, Centro Franciscano)

Nota da Redacção: Por motivo de falta de espaço, publicaremos no próximo número a 
Agenda Cultural da Junta de Freguesia para o ano de 2009
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Informações

Farmácias
de Serviço

Janeiro Dia Fevereiro

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

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

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

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

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

Vigília de Orações pelas Vocações
Fevereiro e Março

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
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 – 14:00
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 17/12
21:00 - 22:00

Dia 17/01

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
15:00- 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Leia e
Assine
A Voz 

de
Leça

Plano de Actividades Religiosas – Ano 2008 – Paróquia de Leça da Palmeira 
 Mês Dia Hora         Solenidades – Grupos Organizadores
 Fevereiro 8 9:30h Aniversário da Capela e Coro do Monte Espinho
 Fevereiro 25 19:00h Missa de Cinzas
 Fevereiro 28 16:30h Compromisso das Pagens do Santíssimo Sacramento
 Março 22 12:00h Missa de Aniversário do Jornal “A Voz de Leça”
 Março 28 16:30h Missa do Senhor dos Passos
 Março 29 16:00h Procissão do Senhor dos Passos
 Abril 5 12:00h Benção e Procissão de Ramos
 Abril 9 21:30h Semana Santa
 Abril 10 21:30h Semana Santa
 Abril 11 21:30h Semana Santa
 Abril 12 9:30h Saída da Visita Pascal
 Abril 12 18:45h Procissão de Encerramento da Visita Pascal seguida de Missa
 Maio 12 21:30h Procissão das Velas
 Maio 31 12:00h Missa de Aniversário do Coro do Espírito Santo
 Junho 11 12:00h Missa do Corpo de Deus
 Junho 11 16:00h Procissão do Corpo de Deus
 Julho 26 11:00h Missa da Festa Paroquial
 Setembro 27 16:00h Procissão de S. Miguel
 Setembro 29 19:00h Missa de S. Miguel
 Outubro 5 12:00h Missa de aniversário do Grupo Paroquial de Teatro
 Outubro 12 21:30h Procissão das Velas do Monte Espinho  
 Novembro 1 17:30h Missa do Dia de Todos os Santos
 Novembro 2 19:00h Missa dos Fiéis Defuntos
 Novembro 15 9:30h Compromisso das Pagens do Monte Espinho
 Novembro 22 12:00h Compromisso de Todos os Grupos da Paróquia – Dia de Cristo Rei
 Dezembro 5 16:30h Compromisso dos Acólitos
 Dezembro 8 12:00h Missa de Nossa Senhora da Conceição, Aniversário da APJ

1 – No Aniversário da Capela, Coro, Acólitos e Pagens do 
Monte Espinho, os Grupos deverão ser representados apenas 
por dois elementos, devido ao espaço disponível na Capela.
2 – Na Missa do Senhor dos Passos, as Confrarias 
deverão ser representadas apenas por dois elementos 
(juntamente com a Catequese)
3 – Os Compromissos das Pagens e Acólitos da Igreja 
Paroquial serão realizados no Sábado anterior ao 1º 
Domingo de Março e no Sábado anterior ao 1º Domingo 
de Dezembro, respectivamente.
4 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e Pagens deverão 
estar presentes em todas as cerimónias enumeradas no 
mapa de actividades, excepto no dia 12 de Abril.
5 – As Confrarias e Irmandades deverão usar sempre 
Laço Branco, excepto nos dias 25 de Fevereiro, 28 e 29 
de Março, 5 e 10 de Abril e 1 e 2 de Novembro onde 
deverão usar Laço Preto.
6 – No dia 10 de Abril, far-se-á a Procissão do Senhor 
Morto no interior da Igreja.
7 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e Pagens 
deverão levar “velas” acesas nas Procissões de Velas dos 
dias 12 de Maio e 12 de Outubro.
8 – Nas Cerimónias da Semana Santa, designadamente 
nos dias 9, 10, 11 e 12, a parte coral será composta por 
todos os Grupos Corais da Paróquia.
9 – No dia 12 de Maio, a Procissão das Velas sairá da 
Capela da Quinta da Conceição.
10 – A Primeira Comunhão realizar-se-á nos dias 3 e 10 
de Maiol, na Missa das 10,45 h.
11 – A Profi ssão de Fé realizar-se-á no dia 7 de Junho 
pelas 9.30 h.

INFORMAÇÕES SOBRE AS ACTIVIDADES PAROQUIAIS
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No âmbito da Agenda Cultural 2008 da Junta de 
Freguesia de Leça da Palmeira, no passado dia 
28 de Novembro, teve lugar, no Salão Nobre da 
Junta, a 3ª edição de Momentos Musicais, pela 
Escola de Música de Leça da Palmeira, dedicados 
ao “instrumento dos instrumentos”: o piano, 
cuja origem e evolução forma apresentadas e 
comentadas com interlúdios musicais.
Durante este ‘Momento’ percorreu-se toda a 
história deste instrumento, desde a versão “original” 
chinesa, o Ke, passando pelo monocórdio, (usado 
por Pitágoras, em 582 a.C., como instrumento 
matemático para quantifi car a altura do som), 
pelo próprio teclado, pelo órgão, pela viola ‘rota’, 
(há quem diga que a primeira ‘viola rota’ surge 
da fusão do monocórdio com o órgão, sendo o 
primeiro instrumento de corda com teclado, usado 
no ensino e execução de música religiosa. Mozart 
e Haydn compuseram para este instrumento), pelo 
clavicórdio, pela espineta, (que ainda não permitia 

CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Crise económica mundial: propostas de Bento 
XVI
A mensagem de bento XVI para o Dia Mundial da 
Paz, que tradicionalmente se comemora no dia 1 de 
Janeiro de cada ano, faz uma análise sábia da actual 
situação de crise económica e de outros valores 
que confl uem para a pobreza. Esta conhece hoje 
situações que envergonham a própria humanidade. 
Um dos aspectos focados é a obsessão dos agentes 
fi nanceiros por conseguir elevadíssimos lucros no 
curto prazo, facto perigoso para todos, começando 
pelos próprios interessados. Bento XVI analisa o 
papel das fi nanças no actual panorama económico 
neste tempo em que a humanidade está mergulhada 
numa crise económico-fi nanceira global sem 
precedentes.  
Adverte o Papa: «Uma actividade fi nanceira 
confi nada no breve e brevíssimo prazo torna-se 
perigosa para todos, inclusivamente para quem 
consegue benefi ciar dela durante as fases de 
euforia fi nanceira». Recorde-se o que aconteceu 
na economia dos Estados Unidos da América, 
nomeadamente na especulação imobiliária que 
arrastou bancos importantes para a falência, 
pulverizando tantas economias de pessoas e 
famílias que se deixaram envolver.
É evidente que o Papa não condena a actividade 
fi nanceira que está ao serviço das pessoas e das 
instituições. Pelo contrário, atribui-lhe um papel 
importante para a promoção do desenvolvimento. 
Não deixa, no entanto, de alertar que o combate 
à pobreza deve levar em conta necessariamente 
o contexto da globalização. E afi rma: «A função 
objectivamente mais importante do mercado 
fi nanceiro, que é a de sustentar a longo prazo a 
possibilidade de investimentos e consequentemente 
de desenvolvimento, aparece hoje muito frágil: 
sofre as consequências negativas de um sistema de 
transacções fi nanceiras – a nível nacional e global 
– baseadas sobre uma lógica de brevíssimo prazo, 
que busca o incremento do valor das actividades 
fi nanceiras e se concentra na gestão técnica das 
diversas formas de risco”. E acrescenta que 
«a recente crise demonstra como a actividade 
fi nanceira é, às vezes, guiada por lógicas puramente 
auto-referenciais e desprovidas de consideração 
pelo bem comum a longo prazo». Diz ainda 
Bento XVI: «O nivelamento dos objectivos dos 
operadores fi nanceiros globais para o brevíssimo 
prazo reduz a capacidade de o mercado fi nanceiro 
realizar a sua função de ponte entre o presente e o 
futuro: apoio à criação de novas oportunidades de 
produção e de trabalho a longo prazo».
O Papa faz propostas concretas, considerando 
que é necessário um «quadro jurídico efi caz 

para a economia» que permita «à comunidade 
internacional e especialmente aos países pobres 
individualizarem e actuarem soluções coordenadas 
para enfrentar os referidos problemas».
Exige «estímulos para se criarem instituições 
efi cientes e participativas, bem como apoios para 
lutar contra a criminalidade e promover uma 
cultura da legalidade». Alerta que «as políticas 
marcadamente assistencialistas estão na origem de 
muitos fracassos na ajuda aos países pobres».
O Papa considera que nesta busca de soluções é 
importante ter em conta o justo e necessário valor do 
lucro, inclusive na «luta contra a fome e a pobreza 
absoluta». E sublinha: «Deste ponto de vista, 
seja banida a ilusão de que uma política de pura 
redistribuição da riqueza existente possa resolver o 
problema de maneira defi nitiva». E adianta que «o 
valor da riqueza depende em medida determinante 
da capacidade de criar rendimento presente e 
futuro», assegurando que «a criação de valor surge 
como um elo imprescindível, que se há-de ter em 
conta se se quer lutar contra a pobreza material de 
modo efi caz e duradouro».

Sem saída ética o problema dos embriões 
congelados 
A Congregação para a Doutrina da Fé publicou 
há dias um importante documento sobre o 
problema dos embriões congelados, a instrução 
“Dignitas Personae.  Sobre questões de bioética”. 
Reconhecidamente, tem-se verifi cado um notável 
esforço para criar saídas, e são muitas, no sentido 
de salvar a vida de milhões de embriões que estão 
congelados. No entanto, persiste o problema ético, 
dado que tem a sua génese numa grave violação 
da dignidade humana.  Este documento tem uma 
síntese, elaborada pela Santa Sé, cuja leitura 
vivamente se recomenda. 
Nos últimos anos as ciências biomédicas 
conseguiram progressos assinaláveis que abrem 
novas perspectivas terapêuticas, mas que suscitam 
igualmente interrogações muito sérias. A Santa 
Sé publicou em Fevereiro de 1987 a instrução 
“Donum vitae” que já não responde inteiramente 
às interrogações sobre os novos avanços científi cos 
sobre esta matéria. A nova instrução, Dignitas 
Personae pretende propor respostas para as novas 
questões de bioética, portadoras de expectativas e 
perplexidades em muitos sectores da sociedade, 
ou seja, procura “promover a formação das 
consciências” e “encorajar uma pesquisa biomédica 
que respeite a dignidade de cada ser humano e da 
procriação”.
Procura esta instrução, desde o seu título sublinhar 
a dignidade da pessoa, que é reconhecida a cada 
ser humano, desde a concepção até à morte natural. 
Trata-se de uma “Instrução de natureza doutrinal” 
e pertence aos documentos que “participam do 
Magistério ordinário do Sucessor de Pedro”, 
devendo ser acolhida pelos fi éis com “o religioso 
assentimento do seu espírito”. A Dignitas Personae 
“dirige-se aos fi éis e a todos os que procuram a 
verdade”. Ao propor princípios e avaliações morais 
para a investigação biomédica sobre a vida humana, 
a Igreja “recorre à luz da razão e da fé, contribuindo 

para a elaboração de uma visão integral do homem 
e da sua vocação, capaz de acolher tudo o que de 
bom emerge das obras dos homens e das várias 
tradições culturais e religiosas, que não raras vezes 
mostram uma grande reverência pela vida”. 
A instrução aborda, em três partes, aspectos 
antropológicos, teológicos e éticos de importância 
capital, os novos problemas em matéria de 
procriação e examina algumas novas propostas 
terapêuticas que comportam a manipulação do 
embrião ou do património genético humano.
Recorde-se que, em numerosos laboratórios de 
procriação «in vitro», se congelam vários embriões 
com o objectivo de conseguir mais possibilidades 
de êxito ou porque os pais poderiam querer outra 
gravidez, provocando um elevado «excedente» de 
milhares de embriões, que não são utilizados para 
a procriação e fi cam «órfãos» nos laboratórios, 
muitas vezes esquecidos.  
Recorde-se ainda que a técnica de congelação de 
embriões é imoral. A instrução pergunta o que 
fazer com estas vidas humanas congeladas na sua 
fase embrionária.  A Dignitas Personae reafi rma 
que “são claramente inaceitáveis as propostas de 
utilizar tais embriões para a pesquisa ou para fi ns 
terapêuticos, porque isso implica tratá-los como 
simples ‘material biológico’ e comporta a sua 
destruição”.  Condena também a possibilidade 
de que se ponham à disposição dos casais estéreis 
“pelas mesmas razões que tornam ilícita tanto a 
procriação artifi cial heteróloga como toda forma 
de maternidade sub-rogada”.  Refere ainda que 
“os milhares de embriões que se encontram em 
estado de abandono determinam uma situação de 
injustiça que é de facto irreparável”.  Finalmente, 
lança um apelo à “consciência dos responsáveis 
do mundo científi co, de modo particular aos 
médicos, para que se detenha a produção de 
embriões humanos, levando em conta que não 
se vislumbra uma saída moralmente lícita para 
o destino humano dos milhares e milhares de 
embriões ‘congelados’, que são e continuam 
sendo titulares dos direitos essenciais e que, 
portanto, é preciso tutelá-los juridicamente como 
pessoas humanas”. 

Papa revela temas da próxima encíclica social
Na semana passada, o Cardeal D. Renato Martino 
apresentou a mensagem de Bento XVI para o Dia 
Mundial da Paz como antecipação da próxima 
encíclica sobre a doutrina social. Segundo o 
Cardeal Martino, a encíclica poderá ser publicada 
no início de 2009, em plena crise fi nanceira e 
económica. Alguns pontos da mensagem para 
o Dia Mundial da Paz serão desenvolvidos na 
próxima encíclica de carácter social, que poderá 
chamar-se «Caritas in Veritate» (Caridade na 
Verdade). A referida mensagem tem por título 
“Combater a pobreza, construir a paz”. O Papa 
pretende sublinhar “a necessidade de uma resposta 
urgente da família humana à grave questão da 
pobreza, entendida como problema material, mas 
antes de mais moral e espiritual”. 

AG / in “Voz Portucalense”

Momentos Musicais contrastes sonoros, e era chamada ‘virginal’ em 
Inglaterra), pelo cravo (com vários teclados, 
pedais e várias designações – em Inglaterra, 
chamava-se ‘harpsicord’; em Itália, ‘cembalo’ 
ou ‘clavícembalo’; em França, ‘clavecín’), pelo 
pianoforte (criado por Bartolomo Christofori, em 
Florença, no ano de 1707, que criou igualmente o 
cravo com som piano e forte), até se chegar ao piano 
vertical (inventado por C. E. Frederici, em 1745) e 
ao piano de cauda (semelhante ao piano vertical, 
é um instrumento mais volumoso adequado para 
salas de concertos).
Durante todo este percurso, mostrou-se também as 
várias vertentes do piano: o piano por si só; o piano 
acompanhando o canto; o piano acompanhando 
violino e fl auta transversal e o piano tocado “a 6 
mãos” (3 pessoas).
Além do prazer para o ouvido, este foi também um 
‘Momento’ culturalmente muito rico.
Boa Música !
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Dezembro

Ana Rosa                                              
Dr. Joaquim Monteiro                     
José Augusto Marques da Silva      
José Lima Faria                                  

7 €
12 €
10 €
10 €

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 239
Por José Soares

Horizontais: 1 – Redemoinho de 
água; calamidade; animação (fi g.). 2 – 
Apelido; nome da mãe de Jesus Cristo; 
isolado. 3 – Muitos golos metidos na 
mesma baliza. 4 – Irritada; abater a 
tara ao peso bruto (inv.). 5 – Nome 
de letra; rádio (s.q.). 6 – Escudeiro; 
senhora (abrev.); possuir. 7 – Eruditos. 
8 – Pressentias. 9 – O maior rio da 
Sibéria; antiga porcelana do oriente; 
letra grega. 10 – Haste roliça de 
madeira com que se impelem as bolas 
do bilhar; acto de calar. 11 – Anel; 
apologia; chefe etíope.
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Verticais: 1 – Move-se alternativamente 
em sentidos opostos; pinga. 2 – Nota 
musical; monarcas; botequim. 3 – 
Gálio (s.q.); relativo a oásis. 4 – Uso 
corrente; pata. 5 – Espécie de caixa para 
transporte de roupas e outros objectos, 
em viagem; sorte (pop.). 6 – Unidade 
das medidas agrárias; tomado de frete. 
7 – Ligar; índigo (matéria corante). 
8 – Nome de homem; tântalo (s.q.). 9 
– Aparência; deixar em testamento. 10 
– Elas; pernadas de sobreiro; fi leira. 11 
– Libertar o que estava preso; despidas.

Missas

16h30 Sábado

10h45 Domingo

12h00 Domingo
Tudo isto totalizou a importância de 866,92 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e tudo 
isto será distribuido pelos pobres conforme as suas 
necessidades.

Dia da Caridade

Euros

332,62€

320,00€

214,30€

Donativos - Dezembro

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

Visite a nossa
página na

Internet em:
www.avozdeleca.blogspot.com

Envie-nos as suas notícias
e comentários para:

vleca@sapo.pt
ou

avozdeleca@gmail.com
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Baptismos: Dia 6 Leonor Ramalheira fi lha 
de Daniel Ramalheira e de Tânia Magalhães. 
Manuel Maria Passos fi lho de Miguel Passos 
e de Maria Ferreira. Dia 7 Tomás Duarte 
Ferreira fi lho de Luís Miguel Ferreira e de 
Liliana Maganinho. Luís António Lopes fi lho 
de Luís Miguel Lopes e de Joana Marinho. 
Tomás Vieira fi lho de Ricardo Vieira e de 
Cecília Vieira. Beatriz Oliveira fi lha de Paulo 
Oliveira e de Sandra Oliveira. Rodrigo Araújo 
fi lho de Artur Jorge Araújo e de Alice Lazera. 
Dia 8 Sofi a Leite Saches fi lha de Fernando 
Saches e de Célia Leite. Ana Catarina Leite 
fi lha de José António Leite e de Ana Paula 
Pascoal. Miguel Moroso Alexandre fi lho de 

Paulo Jorge Alexandre e de Isabel Oliveira. 
Dia 21 António Rafael Roque fi lho de 
António Júlio Roque e de Carla Rocha. João 
Sá Carneiro fi lho de Pedro Cavalheiro e de 
Daniela Carmo. Ana Rita Silva fi lha de David 
Silva e de Ana Paula Oliveira. Raquel Santos 
fi lho de Bruno Santos e de Sílvia Almeida. 
Gustavo Silva fi lho de Albino Silva e de Carla 
Castro. Dia 28 Sofi a Maganinho Ralha fi lha 
de Bruno Ralha e de Lavinia Maganinho.

Óbitos: Dia 3 Augusto da Rocha Sousa. José 
Parada Leitão. Dia 4 Francisco Joaquim de 
Sá. Dia 6 Vasco Fernandes Tato.  
Norberto Nunes. Maria de Jesus. Dia 7 

Joaquim Maria Gonçalves. Dia 11 Julieta 
Tavares Abrantes Pinto. Dia 12 Fernando 
Henrique de Jesus Macieira. Anselmo Manuel 
Marques Silva. Dia 16 Manuel Ribeira 
Ramos. Dia 17 Lucília Vieira da Silva. Dia 
21 Isabel Inácio. Dia 24 Manuel da Silva 
Rendeiro. Dia 25 Emília Alves Costa Serra. 
Dia 26 Amélia Leite da Silva Guimarães. 
Fernando de Jesus Martins Ferreira. Dia 29 
João Inácio de Almeida Ribeiro de Mesquita. 
Dia 30 Mário Amarelha Alves da Silva. Dia 
31 Emília Maria Nora.     

Bodas de Ouro: Dia 28 Américo Nogueira 
Joaquim e Aurora Maria Costa Serrão.

Movimento Demográfi co - Dezembro
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.
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Gráfi ca Firmeza, Lda.
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Não sei por onde começar. Escrevo e apago 
sem saber o que escrever. Porque não há 

palavras para descrever a Cilinha. Partiu 
para o Pai, assim… sem se despedir de 
ninguém, inesperadamente, deixando-
nos a todos mais pobres, mais tristes, 
mais sós. Mais pobres, pela riqueza 
de sentimentos que a Cilinha tinha 
no seu olhar, no seu coração, nos 
pequenos gestos que fazia, em 
coisas tão pequenas e belas como 
o afagar de cabelo de uma criança. 
Mais tristes, porque nunca mais 
veremos o sorriso que sempre trazia 
no seu rosto, apesar dos problemas 
de saúde que a assolavam há alguns 

anos. Mais sós, porque, a sua presença 
era única e inconfundível. Partiu para 

o Pai no dia 17 de Dezembro, tornando 
o nosso Natal menos alegre. Quem a 

conheceu sabe da entrega aos outros que 
sempre a caracterizou. Cuidou da sua irmã 

durante muitos anos, numa dedicação inexcedível, tal como se dedicava 
à “sua” Capela de Sant’Ana, da qual foi zeladora durante mais de 50 
anos. Nos meses de Maio e Outubro era ela que rezava o Terço. Para 
além disso era ainda Ministra Extraordinária da Comunhão. Fica uma 
vida de dedicação à família, aos amigos, à Paróquia, a tudo e a todos que 
a rodeavam. Ficará sempre na minha memória o sorriso com que recebia 
a Visita Pascal, e é esse sorriso que guardarei no meu coração, porque 
era assim que a Cilinha gostava de ser conhecida. Ficamos mais pobres 
sem a presença da Cilinha, mas mais ricos pelo exemplo de vida que deu 
a todos nós. A Voz de Leça, o seu Director, Redactores e Colaboradores 
prestam publicamente a sua homenagem e endereçam os mais sentidos 
pêsames a toda a família pelo falecimento deste seu ente querido. Paz à 
sua Alma.

José Eduardo Sousa

Faleceu a Cilinha

Encontro de Noivos
 Mês Dias  Local
 Fevereiro 13,14 e 15 Centro Social Padre Ramos – Lavra
 Abril 24, 25 e 26 Salão Paroquial – Padrão da Légua
 Junho 5, 6 e 7 Salão Paroquial – Perafi ta
 Julho 10, 11 e 12 Salão Paroquial – São Mamede Infesta
 Outubro 16, 17 e 18 Salão Paroquial – Santa Cruz do Bispo

PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2009
PREPARAÇÃO BAPTISMOS

Meses
Janeiro

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

AS MARCAÇÕES DE BAPTISMOS
SERÃO EFECTUADAS NA SACRISTIA

Dias
Dia 27
Dia 24
Dia 24
Dia 28
Dia 26
Dia 23
Dia 28
Dia 25
Dia 22
Dia 27
Dia 24
Dia 22

1º Domingo
Dia 04
Dia 01
Dia 01
Dia 05
Dia 03
Dia 07
Dia 05
Dia 02
Dia 06
Dia 04
Dia 01
Dia 06

3º Domingo
Dia 18
Dia 15
Dia 15
Dia 19
Dia 17
Dia 21
Dia 19 
Dia 16
Dia 20
Dia 18
Dia 15
Dia 20

Reunião de Preparação
Dia da semana

3ª Feira 
(quarta do mês)

Horário
21.30horas

Local
Salão Paroquial

Sala 1

Dia do mês

1º e 3º domingo
de cada mês

Horário
Outubro a Junho

12.45horas

Horário
Outubro a Junho

11.45h

Baptismo

Mais informações em: http://pwp.netcabo.pt/encnoivos



12

Entendemos que nesta nossa divagação sobre 
Leça da Palmeira também o património 
arquitectural que marca uma época e um estilo 
deve merecer a nossa atenção razão pela qual 
aqui trazemos a Casa de Chá da Boa Nova.
Integrado na disciplina de História da 
Arquitectura Contemporânea do Mestrado em 
Arquitectura e Urbanismo, que frequentámos 
na Universidade Fernando Pessoa, tendo 
que fazer a análise crítica de uma obra de 
Arquitectura Moderna, escolhemos por razões 
óbvias a Casa de Chá da Boa Nova.
Esta é uma obra que vimos crescer, primeiro 
com grande estranheza e surpresa pela sua 
localização e forma, mas que ao longo do 
tempo nos fomos habituando a apreciar e a 
compreender a forma notável como se integra 
na paisagem, a sua implantação, a riqueza 
de pormenores, os materiais utilizados, a 
sobriedade.
Valorizamos a Casa de Chá da Boa Nova, 
da autoria do Arqt.º Álvaro Siza Vieira, pois 
sentimos que estabelece de um modo genial, 
relações não confl ituais entre o sítio antigo, 
o lugar existente e a criação arquitectónica. 
Consideramos esta obra inovadora de uma 
maneira de pensar a arquitectura.
A Casa de Chá da Boa Nova, foi construída 
integrada num programa de valorização 
turística da orla marítima, até talvez como 
remate da avenida que à data terminava 
junto ao farol aí existente, apesar de já estar 
projectada uma estrada ligando Matosinhos 
à Póvoa do Varzim, a qual ainda hoje não se 
encontra realizada.
A Casa de Chá, do ponto de vista de 
linguagem, esclarece o sentido do espaço 
interior, limpando de quaisquer reminiscências 
revivalistas, a liberdade de modelação de 
paredes e coberturas retomando plenamente 
materiais tradicionais, como por exemplo a 
madeira.
É neste contexto surgido com a remodelação 
do ensino na Escola Superior de Belas Artes 
do Porto, que apesar da conjuntura emergem 

arquitectos como Fernando Távora que viria 
ele próprio a conduzir um conjunto de novos 
arquitectos com novas arquitecturas.
É assim que pensamos poder dizer que a Casa 
de Chá da Boa Nova da autoria do Arquitecto 
Álvaro Siza Vieira tem pontos de ligação 
com elementos utilizados pelo Arquitecto 
Fernando Távora em obras como a Casa de 
Ofi r, o Mercado da Vila da Feira e no Pavilhão 
de Ténis da Quinta da Conceição.
Contudo as características da Casa de Chá 
da Boa Nova são precursoras pela expressão 
de materiais como o betão, por vezes tratado 
como madeira, alvenarias revestidas a reboco 
areado com uma textura típica da tecnologia 
tradicional, dando a mancha irregular da cal 
branca o derradeiro efeito epidérmico ao 
conjunto.
Verifi ca-se uma adaptação morfológica ao local 
perfeita, predominando a cobertura que pode 
ser entendida como uma metáfora das ondas 
do mar rebentando contra os rochedos. Nesta 
fi sionomia evocativa, o telhado desdobra-se 
como um pesado panejamento suspenso sobre 
a formação rochosa que simultaneamente 
abriga e expões o visitante perante a força do 
mar.
Na aproximação ao edifício o acesso faz-se a 
partir de um parque de estacionamento com 
um sistema de plataformas e escadas sinuosas 
e sempre ascendentes, seguindo um Calvário 
ou Via-Sacra que a Capela de S. João da Boa-
Nova, ao lado, na sua simplicidade não tem.
Ao cimo deste caminho exterior, um telheiro 
em consola dá inicio ao percurso interior, 
sequencial e cerimonial que nas suas diferentes 
fases apresenta pictogramas da paisagem que 
variam à medida da nossa progressão no 
espaço.
Voltaremos oportunamente a este tema com 
um trabalho mais aprofundado sobre o tema 
e nessa altura referiremos a bibliografi a 
consultada.

Leça da PalmeiraLeça da Palmeira
Antropológica

Por: Eng.º Rocha dos Santos

(continua)
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