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Estão aí as festas da nossa Paróquia, que se iniciam 
este fi m-de-semana com a solenidade de Sant’Ana, 
mãe de Nossa Senhora, cujo dia é 26 de Julho, em sua 
honra também instituído como o Dia dos Avós, por 
Sant’Ana ser a avó de Cristo. A história de Sant’Ana 
e São Joaquim, seu marido, é aqui posta em “letra 
de forma” pelo Plácido Santos, que não obstante ser 
um dos jovens “escribas” d’A Voz de Leça, vai-nos 
habituando ao seu trabalho de pesquisa e redacção 
do tema de fundo. A Capela de Sant’Ana e a sua his-
tória, também documentada fotografi camente, tem 
igualmente lugar destacado, pelas palavras do Enge-
nheiro Rocha dos Santos, que aos poucos tem vindo 
a dar a conhecer o seu riquíssimo espólio sobre as 
coisas antigas de Leça da Palmeira. 
Esta edição d’A Voz de Leça tem outros destaques 
que poderão ou não ter a ver com o espaço que ocu-
pam neste jornal. Assim, temos o FESTARTE, que 
já vai na sua X edição e cujo programa completo 
apresentamos a exemplo dos anos anteriores. Embo-
ra sendo uma manifestação cultural já habitual nesta 
altura do ano, vai trazer o colorido dos trajes, das 
vozes e das línguas diferente, que nestes 10 dias em 
que este festival decorre vão animar Leça e as suas 
gentes, ao mesmo tempo que aqui chamam muitos 
forasteiros.
Refi ra-se igualmente a 2ª Edição do Torneio de Fut-
sal “Padre Fernando Cardoso de Lemos”, que volta 
a ser organizado pela equipa do Jornal, embora não 
fosse essa a nossa intenção, que era que após o “pon-
tapé de saída” com a 1ª edição, outros Grupos da Pa-
róquia tomassem para si essa iniciativa. Como pelos 
vistos parece que todos quiseram guardar a energia 
e o esforço para aplicar dentro “das quatro linhas”, 
reincidimos na organização, esperando que no próxi-
mo ano outros o possam fazer.
Não pode fi car sem referência o novo grupo coral 
da Paróquia, O Coro do Sagrado Coração de Jesus, 
que anima as missas de sábado das 16h30 durante 
as férias da Catequese. Sou “suspeita” duas vezes ao 
opinar sobre o novo Coro, sobretudo por razões de 
afecto, mas também por ver quatro dos jovens co-
laboradores deste Jornal, que mês a mês aqui vão 
fazendo um trabalho louvável, a acrescentarem um 
argumento mais contra aquela ideia estafada da “ge-
ração rasca”, quando alegremente passam algumas 
horas por semana a preparar os cânticos para cada sá-
bado. Podiam estar na praia, no cinema, “a pastar por 
aí” numa esplanada, enfi m, numa quantidade enorme 
de sítios a fazer mil e uma coisas, ou simplesmente 
a fazer nada e a inventar… Fizeram uma opção, que 
foi só deles, sem qualquer opinião de fora, chamaram 
amigos e lá estão eles a cantar lindamente, diga-se. 
Só podem merecer aplausos estes jovens por assim 
estarem também a assumir de forma desassombrada 
a sua condição de cristãos com fé. 

Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA
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1. Assumirem serem Pais
Ser pai ou mãe, é uma realidade mais com-
plexa do que simplesmente ter um fi lho, ali-
mentá-lo e cuidar dele. Na hora presente, é 
uma tarefa tão difícil, que muitos não sabem 
o que fazer.
- Devem-lhes inculcar valores, normas de 
comportamento e critérios?
- Devem iniciá-los na fé, devem baptizá-los?
- Que é que se deve fazer e como é que se 
deve fazer?
São muitas as preocupações e dúvidas…
Os Pais têm que ser eles próprios: isto quer 
dizer o seguinte:
- devem viver o seu modo de entender sen-
satamente a vida, com os seus valores e cri-
térios.
Para  educar os fi lhos não é preciso colocar-se 
no amanhã.
Os fi lhos nascem no hoje de seus pais. Os 
pais devem viver com os Filhos aquilo em 
que acreditam.
Educar, é, comunicar a alguém, o melhor que 
cada um tem, e do melhor modo que se pode. 
É honesto, dar ao fi lho a quem se quer, o me-
lhor de si mesmo. E o melhor, são os valores 
que dão sentido à vida.
Transmite-se aquilo que se vive
Ninguém consegue comunicar a outro senão 
aquilo que vive.
Pais justos, já estão a educar os fi lhos na jus-
tiça.
Pais serviçais, já estão a educar os fi lhos no 
espírito de serviço.
Pais crentes, já estão a educar os fi lhos na fé. 

Os pais que rezam não deviam esconder-se 
dos seus fi lhos para rezar. Deste modo, comu-
nicam-lhes uma imagem de Deus e um modo 
de se relacionarem com Deus.
Uma educação aberta: no entanto os pais de-
vem alegrar-se que o seu fi lho cresça e se en-
cha duma sabedoria pessoal. No entanto tudo 
quanto os fi lhos beberem na atitude de seus 
pais, deu-lhes “um espírito”, que os fará des-
cobrir, a melhor maneira de viverem realida-
des novas no seu amanhã.

2. A verdadeira Paternidade e Materni-
dade
No nosso mundo há muitos progenitores e 
poucos pais. Já um escritor afi rmava: “não é 
a carne e o sangue, mas o coração que nos faz 
pais e fi lhos”.
A verdadeira paternidade e maternidade, não 
podem reduzir-se ao milagre de duas células 
que se unem. Esse milagre, repousa sobretu-
do na longa cadeia de amor, que depois de co-
meçar, jamais termina para um pai e uma mãe 
verdadeiros Meus Pais são meus Pais, porque 
me amam. Somos pais e fi lhos, na medida em 
que amamos.
A “alta tensão” entre pais e fi lhos
A paternidade e maternidade fi siológica, fo-
ram apenas o começo. O amor de dezenas de 
anos é que constitui a verdadeira paternidade 
e maternidade.
A “alta tensão” entre pais e fi lhos é um drama  
nos nossos dias.
O problema está, em que no dizer de alguém, 
“os fi lhos são netos dos seus próprios pais,” 

como se tivesse sido tragada uma geração, e 
se registasse hoje, entre um fi lho e um pai, a 
distância que existia entre um avô e um neto.
Mas onde houver o amor, o confl ito não dura 
sempre. Como diz a Bíblia: “o amor é mais 
forte do que a morte”.
Uma missão que nunca termina: é essa a ra-
zão, pela qual são dignos de admiração os 
verdadeiros pais que sabem que nunca termi-
na a missão de gerar o que já foi gerado. “Os 
fi lhos aumentam os cuidados da vida, mas ao 
encher a vida, atenuam a recordação da mor-
te”.

3. Uma palavra aos Pais e aos Filhos
Uma palavra aos Pais: os pais deviam aceitar 
com alegria, “o novo nascimento” dos seus 
fi lhos. Compreender que os seus fi lhos, tam-
bém têm olhos para ver e inteligência para 
interpretarem a realidade. Os Pais deram aos 
fi lhos a língua, para que também eles possam 
falar. Os Pais, devem dalgum modo, ir mor-
rendo como Pais, para que o fi lho vá tomando 
iniciativas, seja criador, para amanhã, poder 
ser pai também. 
Uma palavra aos fi lhos: “Honrar Pai e Mãe, 
quer dizer que o fi lho não deve romper com 
o mundo dos antepassados. O fi lho, assim 
como não pode apagar o acto de geração que 
lhe deu a vida, também não deve romper com 
a geração que o procedeu. Deve aceitá-la, 
como ponte entre o passado e o futuro. Não 
podemos começar tudo de raiz. A indepen-
dência pessoal, não deve excluir o respeito e 
o agradecimento ao passado.

Refl exão
P. João Santos, SJ.

Pais e Filhos na Família
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No calendário litúrgico o dia 26 de Julho é o 
dia de Sant’Ana e por tal motivo actualmente 
se festeja, em Leça da Palmeira, no último 
domingo do referido mês.
Os festejos centram-se na Capela de Santana, 
assim descrita por Camilo Castelo Branco no 
inicio do livro “Duas Horas de Leitura”: “A 
duzentos passos da igreja paroquial de Leça 
da Palmeira, está, no alto de uma colina, uma 
capelinha de invocação de Sant’Ana. É uma 
ermida tosca, erguida ali por devoção de não 
sabemos quem, desamparada depois às injú-
rias do tempo. Interiormente não sabemos o 
que é, nem, o que foi. De fora tem a poe-
sia, que pode dar-lhe a imaginação dos entes 
imaginativos, vulgarmente “poetas”, que são 
dessa moeda, os mais liberais dissipadores. 
Aquilo podia ser belo! Se lhe plantassem 
duas alas de acácias ao longo dos trinta de-

graus, que facilitam o acesso à ermida, e a 
assombrassem em redor de álamos e amorei-
ras, a capelinha de Sant’Ana, só em si valeria 
Sintra, com todos os seus enfeites de arte, que 
lhe dão a cor falsa duma natureza pintada.
Tem a ermida, encostado à parede que olha 
para o Nascente, um banco de pedra, seu or-
namento único”.

Aqui escreveu o referido escritor, vulto so-
nante das letras portuguesas, não só “Duas 
Horas de Leitura” mas também “Cavar em 
Ruínas” neste referindo-se ao Convento da 
Conceição.
Também António Nobre, um Leceiro de alma 
e coração e que hoje descansa eternamente 
no nosso cemitério, precisamente situado na 
base do Monte de Sant’Ana, se lhe referiu no 
“Só” no poema “Lusitânia no Bairro Latino”.
Esta nossa capelinha é já muito antiga encon-
trando-se registos na mais variada documen-
tação, tendo sofrido ao longo do tempo várias 
vicissitudes chegando até a servir de hospital 
de emergência para coléricos quando de um 
surto de cólera que assolou a vila de Matosi-
nhos entre Junho e Setembro de 1855.
O monte sofreu vários ataques vendo durante 
anos reduzir-se o seu espaço ao que hoje te-
mos, sendo feita a exploração de pedra, cujos 
tiros de pedreira foram abalando a capela de 
modo que em 1716 a mesma ameaçava ruína 
face à inércia dos homens e à afronta do tem-

Sant’ana de Leça da Palmeira

Sant’ana e São Joaquim
Biografi a
Os dados biográfi cos conhecidos sobre os 
pais da Bem Aventurada Virgem Maria fo-
ram-nos legados pelo Proto-Evangelho de 
Tiago, obra citada em diversos estudos dos 
padres da Igreja Ocidental, como Epifânio 
e Gregório de Nissa. Joaquim, um rico fa-
zendeiro de Nazaré, que possuía um grande 
rebanho, casou-se com uma jovem de nome 
Ana. Naquela época quem não tivesse fi lhos 
durante muitos anos era publicamente en-
xovalhado, pois dizia-se que era um castigo 
de Deus pela sua inutilidade. Depois de um 
Sacerdote recusar o sacrifício de um cordei-
ro por parte de Joaquim, exactamente por 
causa da sua esterilidade, este partiu para 
o deserto, onde jejuou e rezou durante 40 
dias, (é de salientar o facto de mais tarde, o 
neto de Joaquim, Jesus de Nazaré, também 
ter jejuado e rezado no deserto durante 40 
dias). 
O pai de Ana era um judeu nómada chama-
do Akar que trouxera a mulher e a fi lha Ana 
para Nazaré. Após o casamento da fi lha com 
Joaquim também fi cou muito triste por não 
ter sido agraciado com netos. Ana chorava 
e orava para que Deus a atendesse. Estando 
ela um dia a rezar, um anjo apareceu-lhe e 
disse-lhe que Deus atenderia as sua preces. 
O anjo disse-lhe ainda que o fi lho que iria 
ter seria honrado e louvado por todo o Mun-
do. Ana respondeu prontamente “Se Deus 
vive e se eu conceber um fi lho ou fi lha será 
um Dom do meu Deus e eu o servirei por 
toda a minha vida”. O anjo disse para ela 
se ir encontrar com o marido, o qual, em 
obediência a outro anjo já regressava do de-
serto com o seu rebanho. Ambos se encon-
traram num local denominado por “Portão 
de Ouro”. 
Santa Ana deu à Luz Maria, que em hebraico 
quer dizer “Senhora da Luz”, quando tinha 
40 anos de idade, mais precisamente no dia 
8 de Setembro do ano 20 a.c. Ana cumpriu 
a sua promessa, oferecendo Maria a Deus 
quando esta tinha apenas 3 anos. Maria per-
maneceu no templo até aos 12 anos.
Diz-se que Ana e Joaquim viveram para ver 
o nascimento de Jesus e Joaquim morreu 
logo após ver o seu divino neto ser apresen-
tado no Templo de Jerusalém.  
 
História da Festa
A devoção aos pais de Nossa Senhora é 
muito antiga no Oriente, onde foram cul-

tuados desde os primeiros séculos da nossa 
era, atingindo esse culto a sua plenitude no 
século VI, quando o Imperador Justiniano 
construiu uma igreja em honra de Santa Ana 
em Constantinopla, por volta do ano 550. O 
corpo da Santa foi trasladado da Palestina 
para Constantinopla em 710 e algumas das 
suas relíquias estão dispersas no Ocidente. 
A maior destas está na igreja de Sant´ Ana, 
em Duren, na Alemanha. 
O culto litúrgico de Sant’Ana apareceu no 
VI século no Leste e no VIII século no Oci-
dente. No século X a festa da concepção 
de Sant’Ana era celebrada em Nápoles e 
espalhou-se para Cantuária (Inglaterra), lá 
pelos anos de 1100 da era cristã e daí por 
diante até o século XIV, quando o seu cul-
to diminuiu com o crescente interesse pela 
sua fi lha, a Virgem Maria. A veneração de 
Sant’Ana tornou-se mais popular na Idade 
Média, especialmente na Alemanha, quando 
o Papa Urbano IV ofi cializou o seu culto. 
Em 1584, o Papa Gregório XIII fi xou a data 
da festa de Sant’Ana em 26 Julho, e o Papa 
Leão XIII estendeu-a a toda a Igreja, em 
1879.
Tendo sido São Joaquim comemorado, ini-
cialmente, em dia diverso do de Sant’Ana, 
o Papa Paulo VI associou num único dia, 26 
Julho, a celebração dos pais de Maria. 

Padroeiro dos Avós
26 de Julho passou a ser o chamado Dia dos 

Avós, que foi escolhido para a comemo-
ração porque ser o dia de Sant’Aana e de 
São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus 
Cristo. 

Festa na Paróquia
A devoção dos Leceiros a Santa Ana vem de 
há alguns séculos. A Capela de Sant’ana que 
temos na nossa Paróquia aparece já mencio-
nada no “Catalogo dos Bispos do Porto” em 
1623. Porém, em 1762, o Cónego Penitenci-
ário na Sé Mariana no Brasil, o Dr. José dos 
Santos, perante a ameaça de ruína daquele 
pequeno templo Leceiro mandou-a demo-
lir até aos alicerces e reedifi car. Seis anos 
mais tarde a Nova Capela de Sant’Ana se-
ria inaugurada, assim como o seu majestoso 
escadório. Para celebrar este acontecimento 
uma enorme procissão percorreu as ruas de 
Leça da Palmeira e Matosinhos. Ao longo 
dos tempos, esta capela teve uma enorme 
importância para a fé do povo de Leça e das 
terras vizinhas, que ali ocorriam fazendo 
promessas. 
Nos dias de hoje, no dia Litúrgico Sant’Ana 
e S. Joaquim ali é celebrada uma missa. Por 
essa altura decorrem também as festas da 
Freguesia, com uma semana cultural. 

Conclusão
Pouco conhecendo da vida destes dois san-
tos esposos, basta-nos saber que foram o pai 
e a mãe da “cheia de graça, a bendita acima 
de todas as mulheres e a mãe de Jesus”. Sa-
bemos que no seio de Ana germinou a pleni-
tude da graça; que nas suas entranhas se rea-
lizou o mistério da Imaculada Conceição.
Santa Ana e S. Joaquim tinham por muito 
tempo suplicado ao Senhor uma bênção e 
afi nal ela veio a ser-lhes concedida em abun-
dância.Todos os anelos, todos os anseios 
dos antigos patriarcas se tinham conden-
sado neles, e neles se condensou também a 
realização de todas as promessas de Deus, 
ao fazê-los pai e mãe de Maria. Eles foram 
a haste donde brotou a fl or que haveria de 
produzir o fruto bendito - Jesus, o Salvador. 
É isto o que sabemos de Santa Ana e S. Jo-
aquim. Basta e sobra para a nossa devoção 
e o nosso reconhecimento. Grandes tiveram 
de ser aqueles corações e muito santos, para 
Deus os escolher como pais da Virgem Ima-
culada, Mãe de Deus. 
 

Plácido Santos



no centro do qual sobressai uma vieira. Na 
parte inferior tem ainda, de cada lado, janelas 
de quatro folhas adornadas.
Interiormente, um lindo retábulo-mor do sé-
culo XVIII, ao estilo da época e onde antiga-
mente a mesa do altar era um mostrador em 
que jazia a imagem do Senhor-Morto articu-
lado, que hoje se encontra na Igreja Matriz. 

Os tectos são em madeira de castanho velho 
à vista, encerado.
O chão tem um perfi lado de cantaria, o qual 
sustém os taburnos (tampos) de macacaúba e 
pau cetim, conforme descreve Jorge Bento, 
e refere serem da primitiva capela, uma vez 
que esta foi reconstruída das fundações para 
cima.
Nas imagens merecem relevo a de Sant’Ana, 
do século XVI; a de São Joaquim, do século 
XVIII, feita quando da inauguração da Cape-
la e contemporânea da de São José, também 
aí existente. Registamos ainda as belas e ex-
celentes imagens da Senhora do Bom Con-
selho e da Senhora da Soledade, do século 
XVIII.
Não podemos terminar sem referir a exis-
tência, nesta Capela Leceira, de uma peça 
de museu raríssima. Trata-se de uma cadei-
ra obstétrica, ou “Cadeira de Sant’Ana”, e 
que era procurada para qualquer parto mais 
laborioso que aparecesse, em troca de uma 
esmola facultativa, em cera, azeite ou dinhei-
ro para alumiar Sant’Ana. Qualquer Lecei-
ra podia transportar aquela cadeira para sua 
casa para ter o seu “bom sucesso”.
E aqui queremos também deixar os nossos 
parabéns ao Pároco da freguesia de Leça da 
Palmeira, P.e Fernando Cardoso Lemos, pelo 
seu trabalho interessado de preservar o patri-
mónio que aqui encontrou e convidar os Le-
ceiros a visitar, nem que seja uma vez mais, 
a Capela de Sant’Ana tão bela é. Vão ver que 
vale a pena.

Eng.º Rocha dos Santos

la e valorizou toda a envolvente; constando 
no seu testamento que “… o seu corpo fos-
se amortalhado com as vestes sacerdotais, 
acompanhado pela sua irmandade do Clero e 
sepultado na Capela de Sant’Ana.”
Sendo a capela objecto de várias reparações 
ao longo de tantos anos será de referir as repa-
rações levadas a efeito no início da década de 
setenta, no exterior, em que todas as paredes 
foram cerezitadas, rebocadas e pintadas, com 
as despesas pagas pelo Comendador Fernan-
do de Carvalho e o douramento do retábulo-
mor feito por Guilherme Tedim, a expensas 
do Comendador António de Carvalho. 
Já na última década do século XX toda a ca-
pela mereceu importantes obras de restauro 
mandadas fazer pela Paróquia, liderada pelo 
P.e Fernando Lemos.
Com a nossa Capela assim tão bem conser-
vada, pena é que não se mantenha aberta ao 
culto regular como em outras épocas, sendo 
agora utilizada para um ou outro casamento, 
para cumprimento de alguma promessa ou 
acto de bairrismo e interesse pelo património 
local, como foi o caso do nosso sobrinho Gil 
Tiago, que aí casou.
Também devemos aqui referir que no sacrário 
da capela existiu, em 1770, uma Cruz-Relicá-
rio com as relíquias dos ossos de São Joaquim 
e de Sant’Ana que, há muitos anos, um devoto 
conservava em seu poder com a “autêntica” 
das mesmas sagradas relíquias, e deste modo 
lhes darem culto público e fazer com elas 
Procissão todos os anos, no dia da Senhora 
Sant’Ana e para os fi éis as poderem beijar.

Pelo que tivemos oportunidade de ler, esta 
Cruz-Relicário, propriedade da Real Confra-
ria do Senhor dos Passos e Nossa Senhora 
da Soledade, é uma jóia preciosa de prata 
dourada, existente na Igreja Paroquial, que 
pelo menos em tempos, costumava fi gurar 
debaixo do Pálio, nas Procissões dos Passos 
do Senhor que tanta tradição têm em Leça da 
Palmeira.
Actualmente, a Capela apresenta-se no alto 
do monte, ao cimo do escadório da Via-Sa-
cra, elegante, de fachada bem delineada com 
característicos fogaréus lembrando as obras 
de Nazzoni.

A sua fachada toda trabalhada é composta 
por dois pilares encimados por uma cornija 
interrompida por uma janela. Na continuida-
de dos pilares, sobre pedestais, aqueles foga-
réus, rematando superiormente com cornija 
de contorno. O portal é formado por ombrei-
ras em granito lateralmente guarnecidas de 
volutas, onde pousa um frontão triangular, 

po agravada pela forte exposição aos ventos 
e às chuvas.
É assim que em 1762 com a capela amea-
çando ruir que aparece o Dr. José dos San-
tos, Presbítero do Hábito de São Pedro, um 
ferveroso devoto de Sant’Ana, a Santa Avó 
de Jesus, a pedir licença ao Bispo do Porto, 
para demolir a dita capela até aos alicerces e 
reedifi cá-la, à sua custa, tendo até já ajustado 
tal trabalho com o mestre pedreiro Domingos 
Costa da freguesia de Vilar do Pinheiro.
Todas as autorizações foram dadas, pois a 
capela encontrava-se nos caminhos que con-
duziam à igreja matriz, vindos da Amorosa e 
de Camposinhos.
Seis anos após aquela data a reedifi cação en-
contrava-se concluída tendo sido requerida 
licença para ser visitada e benzida e proce-
der-se à trasladação da imagem da Santa que 
entretanto fi cara na igreja matriz.
Achando-se a capela benzida foi a traslada-
ção feita em procissão solene com o San-
tíssimo Sacramento da igreja matriz para a 
capela percorrendo não só as ruas de Leça 
da Palmeira mas também, por instâncias da 
Confraria do Senhor dos Passos foi incluí-
do o lugar de Matosinhos; constituindo um 
enorme sucesso religioso, registando-se um 
grande contentamento em toda a freguesia, 
agitando-se os entusiasmos e as boas vonta-
des tão características dos Leceiros.
Integraram também essa procissão as ima-
gens de São Joaquim e São José feitas de 
novo recolhendo as antigas à sacristia, fi can-
do depois aquelas no novo retábulo.
Outras procissões foram organizadas em 
honra de Sant’Ana, as quais actualmente dei-
xaram de se realizar.
 À data não tínhamos ainda o conjunto actu-
al constituído pela capela, escadório e Via-
Sacra, sendo o terreno envolvente inculto e 
fracamente arborizado.
Com a capela já reedifi cada em meados do 
ano de 1768, procedeu-se à construção da es-
cadaria para a perfeição e utilidade da subida 
e comodidade da Via-Sacra, havendo para 
tal a necessidade de deslocar as cruzes para 
junto dela.

Em 23 de Julho de 1787 faleceu o Sr. Cónego 
José dos Santos, faz agora portanto 220 anos, 
o grande devoto de Sant’Ana e que com tão 
grande dedicação salvou da ruína a sua Cape-
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Estamos em tempo de matrículas para a ca-
tequese.
Ao contrário do que muita gente pensa, a ca-
tequese não se destina somente às crianças. A 
nossa formação cristã nunca está completa. O 
empenho que colocamos na nossa formação 
religiosa, não pode ser menor que o aplicado 
na formação escolar ou profi ssional.
Trata-se da questão mais importante da nossa 
vida, que nos impulsiona para a dimensão da 
eternidade. A esta, todas as outras realidades 
humanas se lhe submetem.
Um drama que a Igreja hoje enfrenta é a igno-
rância religiosa que atinge muitos dos fi éis.
Muita gente não se sabe defender no ambiente 
hostil em que vive porque não tem formação 
religiosa que lhe permita saber porque é cató-
lico. Dá pena ver tanta gente que, abandonan-
do a única Igreja fundada por Jesus Cristo e 
detentora da plenitude dos meios da salvação, 

se deixa levar por falsas doutrinas, falsos pas-
tores, seitas, misticismos dos mais variados 
ou pura e simplesmente pela indiferença re-
ligiosa. Quanta gente abandona a Igreja por-
que crescem, estudam, muitas vezes atingindo 
graus universitários elevados, mas mantêm 
uma formação religiosa raquítica, adquirida 
na preparação da primeira comunhão. Cresce-
ram nas ciências e nas letras mas não na fé. É 
preciso ter humildade intelectual para aceitar 
este facto. Então, quando surgem as primeiras 
dúvidas, ouvem e vêm o que corre à sua volta,  
não têm as respostas e a posição fi rme de que 
necessitam.
Os dias que vivemos não são propícios ao 
conhecimento de Deus. Nunca os nossos sen-
tidos foram tão estimulados e ocupados por 
uma tão grande variedade de solicitações con-
trárias à refl exão e ao silêncio.
O católico de hoje deverá ter  consciência que 
rema contra a maré. Só terá força para vencer a 
corrente dominante se tiver uma base doutrinal 
sólida e coerente que fundamente a sua fé.
Por outro lado, dimensionar a vida somente em 
função da realidade material, menosprezando 
a perspectiva espiritual, é um erro que se tra-

duz, mais tarde ou mais cedo, no desencanto e 
na infelicidade. Tudo passa neste mundo.
Somente na dimensão espiritual encontrare-
mos o sentido pleno da nossa vida.
Precisamos, na verdade, de conhecer tudo o que 
Deus nos revelou e a Igreja, como único intér-
prete autorizado desse depósito, nos ensina.
Porque ninguém ama o que não conhece, o co-
nhecimento de Deus, que se revela em Jesus 
Cristo, é condição necessária para O poder-
mos amar e servir.
Quando entramos na dinâmica da descober-
ta do amor de Deus, somos levados a querer 
conhecê-Lo cada vez mais para amá-Lo cada 
vez mais, alimentando assim a esperança de 
participarmos da Sua felicidade na vida eterna. 
Deus que nos criou sem a nossa intervenção, 
não pode salvar-nos sem a nossa colaboração.
Que neste período de férias tenhamos tempo e 
espaço para uma boa leitura que nos edifi que 
na fé da Igreja. São muitos os livros dísponi-
veis nas livrarias católicas (é importante que 
tenham a aprovação da Igreja) que nos abrem 
a arca do tesouro que nos espera.
Boas férias!

António Ferreira

A nossa
catequese

No passado dia 13 de Julho o nosso Páro-
co festejou 79 anos. 
Avesso a protagonismo como sempre o 
conhecemos, celebrou a passagem de mais 
um aniversário rodeado de alguns amigos 
e colaboradores mais próximos, que par-
ticiparam da eucaristia das 19 horas e o 
acompanharam posteriormente ao jantar.
“A Voz de Leça”, presente na ocasião, 
aqui saúda o seu Director e renova os vo-
tos de Parabéns e de saúde para que a data 
se repita por muitos mais anos.

Parabéns, Sr Abade.

79º Aniversário do nosso Pároco
Realizou-se no passado dia 14 de Julho no 
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 23 
de Leça da Palmeira, o II Torneio de Futsal 
“Padre Fernando Cardoso Lemos”, que con-
tou mais uma vez com a participação de vários 
Grupos da Paróquia. O Torneio teve inicio às 
14 horas e prolongou-se por toda a tarde, cul-
minando com um jantar de confraternização 
e entrega de prémios. À hora do fecho desta 
edição, não nos é possível, descortinar o ven-
cedor. Na próxima edição da “Voz de Leça” 
daremos todos os pormenores, com uma re-
portagem alargada sobre o mesmo.

José Eduardo Sousa

Novo grupo coral na Paróquia
Como é costume, após o término da cateque-
se, o Coro dos Pastorinhos que habitualmente 
anima a Eucaristia das 16h30min de sábado, 
entrou “de férias”. Um grupo de jovens ami-
gos, (particularmente por iniciativa do Plácido 
Santos), ao ver esta situação, começou a pen-
sar no quão “triste” seria uma celebração sem 
cânticos. Então surgiu a ideia “Porque não, 
animarmos nós esta missa?” O Senhor dei-
xou-nos uma missão, a de levar o Evangelho 
e a paz a todos os povos. Porque não sermos 
também seus missionários? Porque não louvar 
ainda mais o nosso Deus, desta feita, cantan-
do? Afi nal, todos somos membros activos des-
ta paróquia, de uma maneira ou de outra. A 
ideia tomou forma e foi criado o novo coro – o 
Coro do Sagrado Coração de Jesus.

Porquê Coro do Sagrado Coração de Jesus?
A primeira missa em que este grupo coral, 
constituído por membros jovens de diversos 
Grupos da Paróquia cantou, foi a missa do 

fi m-de-semana da solenidade litúrgica do 
Sagrado Coração de Jesus. Assim, achámos 
por bem dar este nome ao nosso coro. Além 
disso, não existia ainda na Paróquia nenhum 
coro dedicado a Jesus Cristo. 

A primeira missa
Os ensaios começaram e logo no dia 16 de Ju-
nho cantámos pela primeira vez. O nervosis-
mo era notório nas nossas caras. Havia aque-
le “medo” de que alguma coisa não corresse 
como seria de esperar; que houvesse algum 
cântico que não fosse cantado da melhor ma-
neira. Enfi m, os receios terminaram quando 
começámos a cantar e vimos que afi nal não 
havia assim tanta razão para estarmos tão re-
ceosos, porque, modéstia  à parte,  correu tudo 
muito bem. No fi nal da celebração estávamos 
todos satisfeitos e a satisfação foi ainda maior 
quando o senhor Padre Lemos nos felicitou 
na própria missa, pelo nosso trabalho e pela 
nossa dedicação à Paróquia. Paróquia esta que 
queremos ver ainda maior e com uma maior 
união! Não esqueçamos nunca as palavras de 
Jesus no Evangelho: “Amai-vos uns aos ou-
tros como eu vos amei!”.

Ana Isabel Faria e Mariana Sequeira 

II Torneio de Futsal
“Padre Fernando Cardoso Lemos”

Falta Foto
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Aproxima-se o mês de Agosto, o mês que o 
Grupo Paroquial de Teatro de Leça da Pal-
meira escolhe para um pouco de descanso – 
as tão merecidas férias. Férias que nunca são 
férias, no sentido lato do termo: na realidade 
andamos todos um pouco cansados, mas mal 
nos vemos sem o nosso palco, o nosso texto, 
os nossos colegas, a saudade aperta e dese-
jamos sempre a volta do trabalho, no mês de 
Setembro.
O GPTL está também integrado num projec-
to que já vem sendo habitual, com a Junta 
de Freguesia de Leça da Palmeira. Durante o 
ano lectivo, crianças das escolas do 1º Ciclo 
têm oportunidade de ter um pouco de for-
mação a nível teatral, orientada pelo nosso 
encenador e pela nossa presidente, António 
R. Paiva e Luísa Paiva, respectivamente. O 
culminar deste trabalho desenvolvido ao lon-
go do ano resulta num espectáculo que essas 
crianças apresentam no Salão Paroquial. 
Este ano, o espectáculo teve o nome de “A 
linda borboleta Ploc” e realizou-se no dia 
30 de Junho, participando nele 14 crianças, 
que mostraram muito bem aquilo que apren-
deram, já que se portaram lindamente. Até 
parecia que já faziam teatro há muito tempo! 
Além do Atelier de Teatro, a Junta também 
oferece a possibilidade de as crianças par-

ticiparem num outro atelier – o da pintura 
– orientado pelo Professor Barros. As crian-
ças deste último atelier também colaboraram 
na realização do espectáculo dos meninos do 
Atelier de Teatro, pois foram eles que pinta-
ram os cenários para a peça. 
No fi m, a satisfação de todos nós que os 
ajudámos a preparar, com algum sacrifício, 
pois é sempre complicado fazer a “logística” 
de um trabalho deste género: são crianças 
pequenas, algumas muito introvertidas, que 
têm outras actividades que por vezes são di-
fíceis de conciliar com os nossos ensaios. No 
entanto, tudo correu melhor do que esperá-
vamos, e aproveito para deixar aqui os meus 
parabéns a todos os meninos e meninas que 
participaram no espectáculo “A linda borbo-
leta Ploc”!
Mas antes das nossas férias, ainda temos 
um projecto para apresentar. No último do-
mingo de Julho apresentaremos o já habitu-
al espectáculo de teatro de rua, no adro da 
nossa Igreja, integrado no FESTARTE. Este 
ano será um espectáculo um pouco diferente, 
mas estamos certos que o público vai aderir e 
concerteza irá apreciar. 
Viva o Teatro!
     

Ana Isabel Faria

GPTL: Férias à vista

Numa louvável iniciativa da Junta de Fre-
guesia, Leça da Palmeira está a viver o seu 1º 
Julho Cultural, com um programa pleno de 
eventos para todos os gostos e faixas etárias. 
Iniciou-se a concretização deste programa 
cultural no dia 3 de Julho, com uma sessão de 
Cinema para Idosos no Salão Nobre da Jun-
ta. Seguiu-se, no dia 6, a palestra de António 
Maia Gonçalves, “História dos Guarda-Mór 
de Saúde de Leixões”. 
Numa sessão de dia inteiro, no dia 14, de-
correram igualmente no Salão Nobre da 
Junta, as “Primeiras jornadas de História e 
Património de Leça da Palmeira”, em que 
foram tratadas temáticas relacionadas com o 
passado e o presente desta nossa terra, com 
a participação de Joel Cleto (“De Moroça a 
S. Miguel de Palmeira. Considerações sobre 
a toponímia da cidade), António Meneres 
(leça, uma viagem imaginária ao longo de 
dez mil anos), António Cunha e Silva (Os 
Enamorados de Leça), Isabel Lago Leça da 
palmeira: da Terra ao Mar pela senda de um 
Rio), Elvira Castanheira (O Porto de Leixões 
através de “= Badalo” e de “= Comércio de 
Leixões”. Contributos para a sua história), e 
Delfi m Leite (Engenhocas da Pequenada). 

No dia 15 decorreu uma “Visita ao farol da 
Boa Nova”. 
Entre 19 e 21 de Julho, numa organização da 
Rádio Nova Era, decorreu na Praia do Aterro 
a “Nova era Beach Party” com a participa-
ção de bandas e DJs nacionais, entre os quais 
Bob Sinclar, e os Expensive Soul).
A 21 de Julho foi inaugurada no Salão Nobre 
da Junta, a exposição “Chegar a Bom Porto. 
Leixões – 115 anos de História”, que aí esta-
rá patente até ao dia 5 de Agosto, de segunda 
a sexta feira entre as 09h00-12h30/14h00-
17h30, aos sábados e domingos, 15h00-
18h00.
A 22 de Julho teve lugar o “Encontro Nacio-
nal de Motobécane – motos antigas, que de-
correu nas principais artérias de Leça, numa 
organização do Motobécane Clube de Portu-
gal.
No dia 26, para comemorar o Dia nacional 
dos Avós, vai realizar-se uma Visita à quinta 
de Santiago, com a realização de actividades 
no Museu da Quinta de Santiago.
Entre 27 de Julho e 5 de Agosto decorrem as 
festas de Sant’Ana e o X Festarte (cujo pro-
grama detalhado pode ser consultado noutro 
local deste jornal).

I Julho Cultural em 
Leça da Palmeira

Arte Fora 
de Sítio
No passado dia 16 de Junho, a Rua Bri-
to Capelo “viveu” um dia diferente! Aí 
teve lugar a actividade “Arte Fora de 
Sítio” organizada pelo CCJ – Conselho 
Consultivo da Juventude de Matosinhos. 
Apesar da grande partida que o tempo 
nos pregou (esteve quase sempre a cho-
ver, pelo menos a chuviscar), dezenas de 
jovens animaram esta importante rua do 
nosso concelho, com marionetas, cabeçu-
dos, zés-pereiras, danças, música, etc. A 
Assembleia Paroquial de Jovens também 
aqui “marcou presença”, com a exibição 
de um pequeno teatro de rua, totalmente 
elaborado pelos membros da Assembleia. 
A peça confrontava as diferenças que 
quotidianamente existem entre as várias 
educações que são dadas pelos pais aos 
seus fi lhos: de um lado os pais mais ri-
cos que assentam a educação dos fi lhos 
no consumismo; do outro, os mais pobres 
que, apesar da sua pobreza, incutem nos 
fi lhos valores mais importantes como a 
humildade e a simplicidade. Esta peque-
na representação acabou com uma va-
lente discussão entre os dois casais, que 
muitas pessoas pensaram que era mesmo 
verdadeira! Sem dúvida, uma actividade 
que muito nos divertiu e divertiu aqueles 
que por ali passeavam ou faziam as suas 
compras. 

Ana Isabel Faria

Dia 29 de Julho
Festarte altera
horário de Missa
No último domingo deste mês, dia 29 de 
Julho, a missa das 19 horas terá início, ex-
cepcionalmente, uma hora mais tarde, por 
causa do Festival Internacional de Folclo-
re. Este Festival decorre durante a tarde, 
no Parque Engenheiro Fernando Pinto de 
Oliveira, prevendo-se que ultrapasse as 
19 horas, o que perturbaria a celebração 
da eucaristia que habitualmente tem iní-
cio a essa hora. Para evitar esta incompa-
tibilidade, a missa será às 20 HORAS.

Dia 27 de Julho
Missa na Capela de 
Sant’ana
Este ano não haverá celebração da Euca-
ristia na Capela de Sant’Ana no dia 29 de 
Julho, como era hábito. A Eucaristia será 
ali celebrada apenas no dia 27 de Julho, 
(sexta-feira), pelas 21h00.
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precaução  com  a  qual  se  deve  enfrentar  
os  imprevistos  que se podem apresentar  em  
qualquer  circunstância»,  e  exige «harmonia 
de atitudes e disposições, de maturidade de ju-
ízo e um hábito de auto controle».
O  documento também alude à virtude da 
«justiça», que «exige de quem dirige - seguiu 
o cardeal Martino - um conhecimento comple-
to e exacto do Código de Circulação»  e «levar 
em consideração» tais regras; e a da «esperan-
ça», que para  os  fi éis, neste contexto, aporta 
a certeza de que, na viagem para um destino, 
Deus caminha com o homem e o preserva dos 
perigos».
Com  a  exortação  ao  exercício das virtudes 
por parte do automobilista, o documento  dá  
também  seu  «decálogo»,  em  analogia com 
os Mandamentos do Senhor, que o purpurado 
italiano enumerou:

Resposta Vaticana ao 
Drama Anual da Estrada
CIDADE  DO  VATICANO,  terça-feira,  19  
de  Junho  de 2007 (ZENIT.org).- A negli-
gência  na  estrada  traduz-se,  anualmente no 
mundo, em 1,2 milhão de mortos  e 50 milhões 
de feridos, um «desafi o» social para o qual o 
Vaticano propõe soluções em suas «Orienta-
ções para a Pastoral da Estrada».
Do  documento, dado a conhecer nesta terça-
feira no Vaticano, encarregou-se o  Pontifício 
Conselho para a Pastoral dos Migrantes e 
Itinerantes, em cujo âmbito se compreende a 
Pastoral da Estrada.
(...) Quatro virtudes e um «decálogo» para o 
motorista
As  Orientações  do  dicastério,  explicou  seu  
presidente, apontam quatro virtudes  cris-
tãs  como  essenciais  para  a  direcção: «em 
primeiro lugar, naturalmente,  a  caridade»;  
a  esta  se  une  a «prudência», que «exige a 

Desastres deixam 1,2 milhão de mortos e 50 milhões de feridos

1.- Não matarás.
2.- Que a estrada seja para ti um instrumento 
de comunhão entre as pessoas,
e não de dano mortal.
3.-  Que  a  cortesia,  a  correcção  e  a prudên-
cia te ajudem a superar os
imprevistos.
4.-  Seja  caridoso  e  ajude  o próximo na 
necessidade, especialmente se é
vítima de um acidente.
5.-  Que  o  automóvel  não  seja para ti expres-
são de poder e domínio, nem
ocasião de pecado.
6.-  Convence  com  caridade os jovens, e os 
que já não o são, para que não
conduzam quando não estiverem em condi-
ções de fazê-lo.
7.- Apoia as famílias das vítimas dos aciden-
tes.
8.- Faz que a vítima se encontre com o auto-
mobilista agressor em um momento
oportuno, para que possam viver a experiên-
cia libertadora do perdão.
9.- Na estrada, protege a parte mais frágil.
10.- Sente-te tu mesmo responsável pelos ou-
tros.

Fonte:Zenit.org/19deJunho

DIA DE PORTUGAL, este ano consagrou na 
freguesia de Leça da Palmeira através da Junta 
de Freguesia, concretamente do seu presiden-
te Dr. Pedro Tabuada, a memória de antigos 
combatentes na Guerra de África que na mes-
ma faleceram, com o descerramento de duas 
placas no monumento aos mortos das Gran-
des Guerras, uma evocativa da própria guerra, 
outra com os nomes daqueles que no terreno 
deixaram a vida dignifi cando a Pátria.
Esta cerimónia contou com a presença do 
presidente da Junta de Freguesia, de um re-
presentante da Liga dos Combatentes e de 
mais de cinco dezenas de ex-combatentes, 
seus familiares e de alguns dos falecidos; 
os quais, a seguir, assistiram à missa das 
12.00H. cuja intenção também foi dedicada 
aos homenageados.
Entre os ex-combatentes presentes esteve o 
autor destas linhas que durante vinte e sete 
meses prestou serviço militar no Norte de 
Angola na Companhia de Engenharia 3479.
Esta acção terá que ser continuada com dili-

gências, para que aqueles que como nós de-
ram parte da sua vida em defesa da Pátria, 
sejam dignifi cados não só com o registo na 
toponímia da cidade com a atribuição do 
nome a uma rua de “Combatentes da Guerra 
de África” mas também através de um mo-
numento ou de um elemento escultórico a 
localizar numa das novas rotundas de Leça 
da Palmeira.
Na Guerra de África não sofreram só os que 
estiveram na Guiné, em Angola ou em Mo-
çambique mas também as novas famílias, os 
nossos pais e as nossas mulheres; portanto, 
preocupações mesquinhas de que foram estes 
ou aqueles que fi zeram isto ou aquilo de nada 
nem a ninguém servem, sendo hora de todos 
nos unirmos para que vejamos reconhecidos 
os nossos direitos principalmente daqueles 
que realmente precisam, nomeadamente no 
aspecto da saúde.

Eng.º Rocha dos Santos
(ex-Alferes Miliciano de Eng.ª)

Homenagem aos Ex-Combatentes
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O fi nal do ano de catequese no Centro Fran-
ciscano, à semelhança de outros anos, termi-
nou com um encontro de todos os Grupos de 
Catequese.
Este habitual convívio culmina sempre numa 
celebração, na qual sobre o altar é colocado 
todo o trabalho realizado durante o ano. Sa-
cerdote, pais, catequistas e crianças dão graças 
a Deus pelo trabalho realizado.
Este ano algo mais marcou este dia, pois a 
vida e a dedicação da nossa Amélia Marcos à 

Catequese, foi colocada em destaque sobre o 
Altar do Senhor.
Por motivo de idade e um pouco afectada pela 
falta de saúde dos últimos tempos, a Amélia 
pediu para abandonar, neste fi nal de ano, o 
serviço que presta à Paróquia, em concreto 
no Centro Franciscano, neste mui nobre ser-
viço de levar às crianças a mensagem de Jesus 
Cristo.
A Amélia sabe que todos os que ao longo 
destes anos partilharam consigo a vida comu-
nitária, têm sempre os braços abertos à sua 
presença, quanto mais não seja para que o tes-
temunho que a todos sempre deixou, continue 
presente no nosso coração.
O povo de Leça, a Paróquia e os Francisca-
nos em particular, estão muito gratos pela sua 
vida. 
Actualmente com 62 anos, aposentada, a Ma-
ria Amélia Barbosa Silva e Marcos nasceu a 
12 de Março de 1945, em Leça da Palmeira. 
Iniciou o seu trabalho de Catequista, na Igreja 
Paroquial pelos seus 16 anos, nunca mais ten-
do abandonado esta actividade.
Sempre disponível, muito trabalhou para as 

diversas actividades realizadas no Salão Pa-
roquial.
Pertenceu à J.O.C. (Juventude Operária Cató-
lica) e ainda hoje é membro da L.O.C. (Liga 
Operária Católica).
Mais tarde, há cerca de dezoito anos atrás, a 
convite da D. Elisa Lobo, passou para a Ca-
tequese na Capela dos Padres Franciscanos, 
fazendo a ligação entre este Centro de Cate-
quese e a Igreja Paroquial.
Mesmo tendo atravessado várias fases de evo-
lução dos métodos da Catequese, sempre de-
monstrou capacidade para estar neste “serviço”, 
tendo aliado à sua disponibilidade uma enorme 
vontade de se manter actualizada, realizando os 
mais diversos cursos, pois na sua opinião hoje 
o trabalho em catequese não é mais fácil, pelo 
contrário exige muito mais preparação.
Também aqui neste Jornal, a Amélia merece ser 
colocada como rosto desta Paróquia, pois ao 
longo de muitos anos desempenhou a função 
de coordenadora do Jornal “A Voz de Leça”.
Muito obrigado, Amélia.

Victor Bártolo 

Amélia Marcos
Uma vida de dedicação á nossa paróquia

O Centro Franciscano de Pastoral e Acção 
Social levou a efeito durante o mês de Junho, 
uma exposição de miniaturas de Barcos e Ca-
pelas de autoria de José Francisco Oliveira, 
conhecido por Mestre Zé Cartaxo.
O Mestre Zé Cartaxo nasceu a 28 de Dezem-
bro de 1944, na Rua de Pedras Novais, em 
Leça da Palmeira, frequentou a escola pri-
mária da Praia, até à 4ª classe e a catequese 
na Igreja Paroquial, tendo aí realizado a 1º 
Comunhão e a Profi ssão de Fé.
Aos onze anos começou a sua vida profi ssio-
nal como aprendiz de carpinteiro naval, pro-
fi ssão que exerceu até aos 55 anos.
Nos seus tempos de lazer dedicou-se à cons-
trução de miniaturas de embarcações e gale-
ras. Os seus invulgares talentos levaram-no 
a criar toda espécie de adereços e insígnias 
que anjos e santos exibiram nas procissões de 
Leça da Palmeira. 
Mais tarde, já aposentado, reparte a sua vida 
entre o trabalho num café e a sua minuciosa 
e paciente arte de reproduzir as Capelas de 
Leça da Palmeira.

Simão Bártolo

Exposição de miniaturas em madeira, 
no Centro Franciscano de Leça da Palmeira
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Nos passados dias 6, 7 e 8 de Julho, Matosi-
nhos reviveu alguns episódios que marcaram 
o século XIX português, as lutas entre Libe-
rais e Absolutistas. 
Na sexta-feira, dia 6, recriou-se o enfor-
camento do liberal Brito e Cunha, no dia 7 
reviveram-se as tradições de uma feira oito-
centista precedida pela recriação do acampa-
mento militar do exército libertador. 
Foi, porém, sábado à noite que o evento teve 
o seu auge com a recriação do desembarque 
das tropas de D. Pedro IV, na Praia da Memó-
ria, 175 anos depois. Um milhar de pessoas 
assistiram à batalha travada entre Liberais e 
Absolutistas que se serviram de armas, ca-
nhões e fogo de pólvora seca para dotar o 
momento do maior realismo possível. 
Durante cerca de meia hora houve tiros de 
um lado e de outro que obrigavam muita 

gente a colocar as mãos nos ouvidos tal era a 
proximidade dos estrondos.
Depois de tomada a praia pelos liberais, avan-
çaram-se oito anos, mais precisamente até 1 
de Dezembro de 1840, dia em que foi lança-
da a primeira pedra do Obelisco da Memória, 
monumento edifi cado em honra aos “Bravos 
da Memória”. A encenação contou com a par-
ticipação do presidente da Câmara de Mato-
sinhos, Dr. Guilherme Pinto, que recebeu das 

mãos da rainha D. Maria as chaves do cofre 
depositado nos alicerces do Obelisco.
No domingo, recordou-se os costumes e as 
tradições do século XIX, numa feira montada 
no Largo do Souto, em Custóias, onde tam-
bém foi reconstituído o acampamento militar 
do exército liberal. Nas cerca de 30 tendas 
vendia-se produtos da época, de roupas a do-
çaria medieval, como as roscas medievais, 
um bolo natalício feito à base de farinha e 
de raspa de fruta, embebidas numa calda de 
açúcar e canela com frutas .
Recordou-se assim um bocado da nossa his-
tória nacional, que não sendo de todo um pe-
ríodo muito feliz, porque uma guerra, ainda 
mais uma guerra civil, só pode ter sido trági-
ca, foi por uma boa causa e aconteceu cá.

J.S.

Recordar a História
“Desembarque de D. Pedro IV”
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CANTINHO DA MÚSICA

No passado dia 10 de Junho, a Escola de Mú-
sica de Leça da Palmeira levou a cabo um 
dos seus maiores projectos: a peça musical 
“Guerreiros da Bagunça”.
Após dois árduos anos de trabalho, esforço 
e preparação, marcámos presença na Casa 
da Música, no Porto, em duas actuações das 
quais não poderíamos guardar melhor me-
mória.
Da autoria de Teresa Gentil, que nestes dois 
anos esteve sempre entre Leça e os Açores, 
onde vive, os “Guerreiros da Bagunça” con-
tam um pouco da tão conhecida história de 
Romeu e Julieta, com uma “pequena” varia-
ção: a história está adaptada a dois bandos 
de gatos vadios. A história desenrola-se num 
beco com contentores de lixo e coisas afi ns. 
De um lado, temos Romeu e o seu bando; do 
outro, Julieta e o seu. Sendo gatos de rua, so-
brevivem à custa das descargas de lixo feitas 
nesse beco, em lados alternados: num dia, é 
feita num lado, onde vive o bando de Romeu 

e no outro dia é feita no outro, onde pára o 
de Julieta. Toda a história se desenrola um 
pouco em torno desse problema que os dois 
bandos enfrentam: arranjar comida nos dias 
em que a descarga do lixo não era feita do 
seu respectivo lado.
Certo dia, Romeu, e o seu fi el companheiro 
Mercúrio, decidem infi ltrar-se no lado inimi-
go, dando-se aí o primeiro “encontro” entre 
Romeu e Julieta. No desenrolar da peça, ve-
mos estas duas personagens “a crescer” e a 
apaixonarem-se uma pela outra, (tivemos 4 
“actores” a interpretar o Romeu, e 4 “actrizes” 
a interpretar a Julieta, todos de diferentes ida-
des, dando oportunidade de participar no pro-
jecto a alunos de diferentes faixas etárias).
Com muita música e risos pelo meio, a histó-
ria culmina numa “guerra” entre os dois ban-
dos com direito a duas “trincheiras” feitas de 
lixo, em que a Julieta “mais velha” dá início 
à música fi nal, para mostrar a todos que não 
vale a pena lutarem entre si: devem unir-se 

1
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Palavras Cruzadas
Por José Soares

Horizontais: 1- alusivo. 2 – as regiões su-
periores da atmosfera; estimar. 3 – indivíduo 
do povo; acaso; o homem de quem se fala. 
4 – além (ind.); andava; estás. 5 – clérico 
que tem a obrigação de cantar no coro; sinal 
ortográfi co (inv.). 6 – igualar (prov.); esta-
belecimento. 7 – atilho; trabalham intensa-
mente e com perseverança. 8 – basta; s.q. do 
níquel; adi. 9 – larva que se cria nas feridas 
dos animais; apaziguar; s.q. do ósmio. 10 
– ratazana; amarrou. 11 - ângulo recto.

Vertical: 1 – cultura de arroz. 2 – aplau-
dira. 3 – religião; jarro (planta); também. 
4 – letra grega; s.q. do érbio; campeão. 
5 – orei; bagaço da uva de que se faz 
aguapé. 6 – período; renque; baixio. 7 – 
curso natural de água; cascalho. 8 – s.q. 
do tântalo; s.q. do lutécio; sofrimento 
(inv.). 9 – nome de letra; lugar onde se 
arremata o peixe; cidade da Caldeia. 10 
– estropiado. 11 – pessoa que empresta 
dinheiro a juros.

solução:
Horizontal: 1-  referente, 2 – éter; amar. 
3 – Zé; azar; ele. 4 – ila; ia; és. 5 – corei-
ro; lit. 6 – ugar; loja. 7 – lio; labutam. 8 
– tá; ni; adi. 9 – ura; avir; os. 10 – rata; 
atou. 11 – esquadria.
Vertical: 1- rizicultura. 2 – elogiara. 3 
– fé; arão; até. 45 – eta; er; às. 5 – rezei; 
lia. 5 – era; rua; vau. 7 – rio; brita. 8 – ta; 
lu; rod. 9 – eme; lota; ur. 10 – aleijado. 11 
– prestamista.

para que todos possam estar felizes e, sobre-
tudo, ter comida todos os dias. No fi m, como 
seria de esperar, vence o amor de Romeu e 
Julieta, ( aqui sem o fi m trágico da história 
original, claro!).
Nos dois espectáculos, mas principalmente 
no que teve lugar à noite, foi possível ver a 
euforia de todos nós, os “actores”, e das pes-
soas responsáveis pela realização da peça, 
desde os professores que nos acompanharam 
e executaram a parte musical da peça, aos 
responsáveis pela gravação do espectáculo 
em DVD, pelo som e luz durante os dois es-
pectáculos.
Na memória de todos vai fi car a lembrança 
de um dia único, de vermos todo o nosso es-
forço recompensado, de uma experiência que 
esperamos um dia poder repetir.

“Guerreiros da Bagunça, à vitória!”

Mariana Sequeira

Guerreiros da Bagunça
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ASSINE
A Voz de Leça

Missas

16h30 sábado

19h sábado

10h45 domingo

12h domingo

19h domingo

9h domingo

€  Euros

145, 00

120, 00

106, 00

162, 87

132, 00

51, 85

Tudo isto totalizou a importância de 685, 93 Euros. Também 
se receberam muitas peças de roupa e tudo isto será distribui-
do pelos nossos pobrezinhos conforme as suas necessidades.

Dia da Caridade

A Unção do Espírito a Todos Consagra
Toda a Igreja de Deus está ordenada segundo graus distin-
tos uns dos outros, de modo que a integridade do corpo con-
sagrado subsiste a partir de membros diversos; entretanto, 
como diz o Apóstolo, todos nós somos um só em Cristo (cf.
Gál.3,28). A diversidade de funções não é de modo algum 
causa de divisão entre os membros, já que todos, por mais 
humilde que seja a sua função, estão unidos à cabeça.(...)A 
todos os que renasceram em Cristo, o sinal da Cruz fez reis 
e a unção do Espírito Santo consagra sacerdotes. E assim, 
com excepção desta especial servidão do nosso ministério, 
todos os cristãos espirituais e racionais, devem reconhecer 
que são participantes da raça de reis e do ofício sacerdotal. 
Não será, na verdade, função régia o facto de uma alma, 
submetida a Deus, governar o seu corpo ? E não será fun-
ção sacerdotal consagrar ao Senhor uma consciência pura 
e oferecer no altar do coração a hóstia imaculada da nossa 
piedade? Pela graça de Deus, estas prerrogativas são co-
muns a todos.

(S.Leão Magno, Sermão 4,1)

A palavra
dos Mestres

Baptismos
Dia 3 – Gabriel da Silva fi lho de José Re-
gueiras e de Lúcia Regueiras. Igor Monteiro 
fi lho de Vítor Monteiro e de Marisa Magani-
nho. Martim Carvalho Pires da Silva fi lho de 
António Paulo Silva e de Nídia Amaral Car-
valho. Rodrigo Gomes Silva fi lho de Bruno 
da Silva e de Ana Fernanda Silva. Francisca 
Pinhal Vieira fi lha de José Miguel Vieira e de 
Susana Pinhal Vieira. José Eduardo fi lho de 
Bruno Patrício Bizarro e de Cheila Fabiana 
Costa. Bruno Patrício fi lho de José António 
Patrício e de Andreia Loureiro. Dia 7 – Ma-
tilde Monteiro fi lha de Pedro Nuno Monteiro 
e de Áurea Ramos. Salvador Monteiro fi lho 
de Jorge Manuel Monteiro e de Maria Clara 
Monteiro. Dia 9 – Bianca Fonseca fi lha de 
Vítor Manuel Fonseca e de Emília Rocha. 
Dia 16 – Eva do Mar Ramos fi lha de Sér-
gio Manuel Ramos e de Alexandra Ramos. 
Dia 17 – Luís Manuel Ramos fi lho de Luís 

Manuel Ramos e de Berta Cândida Moreira. 
Carolina Veiga Soares fi lha de José Carlos 
Soares e de Diana Raquel Vieira. Carolina 
Machado fi lha de Joaquim Campinas e de 
Maria Alda Machado. Martim Pinto Matos 
fi lho de José Manuel Matos e de Alexandra 
Matos. José Filipe Abreu fi lho de Adelino 
Abreu e de Maria João Abreu. Soraia Sofi a 
Costa fi lha de Emanuel José Fernandes e de 
Paula Cristina Costa. Maria Fernanda Bran-
co fi lha de Nuno Miguel Branco e de Marta 
Cristina Pinto. Diogo Tomás Jesus fi lho de 
Valeriy Burmistuou e de Sílvia Cristina Re-
belo. Beatriz Barbosa fi lha de Sandro Ricardo 
Barbosa e de Alexandra Barbosa. José David 
Carvalho fi lho de Júlio Eduardo Carvalho e 
de Luciana Silva. Joana Patrícia Carvalho 
fi lha de Júlio Carvalho e de Luciana Silva. 
Dia 23 – Nuno Costa Ferreira fi lho de Nuno 
Ferreira e de Lara Sousa. Jéssica Morais fi -
lha de Fábio Morais e de Marta Luísa Silva. 

Martim Silva fi lho de Francisco Silva e de 
Carla Silva. Dia 24 – Francisco Maria An-
tunes fi lho de Paulo Alexandre Antunes e de 
Rosinda Nunes. Martim Jacob fi lho de João 
Pedro Jacob e de Ana Paula Valente

Casamentos 
Dia 2 – Hugo Miguel Ramalho e Cátia Antó-
nio da Silva. Dia 9 – José Fernando Brocha-
do e Vera Lúcia Maganinho.

Óbitos 
Dia 3 – José Moreira da Silva. Dia 14 – Lau-
ra de Jesus Sá Pereira. Dia 21 – Domingos 
Paulos. Dia 27 – Maria do Carmo Silva.

Bodas de Prata
Dia 1 – Joaquim Ventura e Maria Cadilhe. 
Dia 15 – Agostinho José Teixeira da Costa e 
Deolinda Maria Costa. Eugénio Agostinho e 
Maria Júlia Vieira.

Movimento Demográfi co - Junho
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA
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quada, resultando benéficos efeitos na 
participação activa das assembleias cris-
tãs, em actos litúrgicos. Em Dezembro de 
1905, emitiu um decreto com o propósito 
de encorajar a comunhão frequente. Tam-
bém a comunhão de crianças, que só era 
possível aos 14 anos de idade, foi objecto 
do decreto “Quam singulari” (em 1910) 
a estabelecer a idade de 7 anos para a 
recepção do sacramento eucarístico. A 
Acção Católica foi contemplada com as 
normas e princípios fundamentais, conti-
dos na encíclica “Il fermo proposito”, de 
Junho de 1905.
São Pio X foi um constante reformador, 
abarcando vários domínios da Igreja e da 
sociedade. Vejamos: em Janeiro de 1904 
conseguiu suprimir o poder de veto das 
grandes potências na eleição pontifical; 

ainda nesse ano resolveu actualizar o 
Direito Canónico, nomeando uma Co-
missão Reformadora; em Fevereiro de 
1906, com a encíclica “Vehementer nos” 
condenou a lei de Separação das Igrejas 
e do Estado; em 1909 fundou o Instituto 
Bíblico Pontifical, na Universidade Gre-
goriana; em 1911 também o Breviário e 
várias normas litúrgicas receberam pro-
fundas reformas.
São Pio X foi um pastor simples, humilde 
e afectuoso, de notáveis actos de grande 
caridade junto dos pobres e discrimina-
dos da sociedade, homem de oração e 
vida interior. A Igreja Católica reconhe-
ceu-lhe a muita virtude e o Papa Pio XII 
canonizou-o em 29 de Maio de 1954.
O dia litúrgico de São Pio X é o 21 de 
Agosto.

Giuseppe Sarto, de seu nome, este notá-
vel Pontífice nasceu em Riese – Itália, a 
2 de Junho de 1835, sendo o segundo de 
12 filhos duma família cristã. Desde mui-
to novo se revelou inteligente e estudioso. 
Aos 15 anos ganhou uma bolsa de estudos 
e ingressou no seminário de Pádua, onde 
foi ordenado presbítero em 1858. Conhe-
ceu as várias transições graduais eclesi-
ásticas de coadjutor, pároco, cónego, do-
cente e superior do Seminário, bispo de 
Mântua, cardeal e patriarca de Veneza, 
granjeando a fama de excepcional recti-
dão e prudência. Em 1903 foi eleito papa 
e adoptou o nome de Pio X, escolhendo 
como divisa do seu pontificado “Recon-
duzir tudo a Cristo porque Cristo está em 
tudo!”. E pode afirmar-se com verdade 
que. São Pio X foi um dos mais notáveis 
Pontífices da Igreja Católica.
Tomando como base os elementos biográ-
ficos mais importantes, quase se poderia 
estabelecer uma cronografia das acções 
que empreendeu, com assinaláveis reper-
cussões na Igreja do seu tempo. Logo após 
a sua eleição, preocupado com  a expan-
são, entre os fiéis, de ideias modernistas e 
de valores contrários à sã doutrina, envi-
dou os maiores esforços no sentido de de-
fender a ortodoxia, pois que o “modernis-
mo” – denominação global para diferentes 
opiniões teológicas, tão falsas quanto 
deformadas – nascera na França, Itália e 
Inglaterra pelo ano de 1900, e defendia 
vários erros graves, sobre a proveniência 
da religião, a revelação, o dogma e a pró-
pria noção de Igreja, enfim, ideias ligadas 
a uma crítica bíblica, radical e subjectiva. 
Todos esses erros foram condenados com 
veemência por São Pio X, com o decreto 
“Lamentabili” e, pouco mais tarde, a en-
cíclica “Pascendi dominici gregis”  ambos 
do ano de 1907.  
Baseando-se essencialmente na educa-
ção religiosa e na vivência sacramental 
e litúrgica, empenhou-se em traçar um 
caminho de retorno à fé e à autêntica 
Tradição Cristã. E assim, para recuperar 
o património histórico do canto coral, a 
música sacra recebeu, no ano de 1903, 
um enorme impulso com legislação ade-

Grandes Figuras
da Igreja

São Pio X - Papa (1835-1914)

Por: Filipe Pacheco

Fontes: François Lebrun - J.Leite,SJ. - Karl Rahner
Imagem: IMP BV
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