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Com esta edição d’A VOZ DE LEÇA vamos de 
férias até Setembro, quando este jornal regressará 
com o registo do muito que por cá se passará neste 
fi m de Julho e início de Agosto. Mas não só por cá, 
porque aqui teremos também os “ecos” das Jornadas 
Mundiais da Juventude, este mês em Sidney, na 
Austrália, onde Leça da Palmeira esteve representada 
por uma delegação da Assembleia Paroquial de 
Jovens. Levaram na “bagagem” a incumbência de 
nos trazerem um relato da experiência, certamente 
inesquecível, que tiveram. E como a viagem foi 
longuíssima, (quase 24 horas para a ida e outras tantas 
para o regresso, com escalas múltiplas, no espaço de 
quinze dias…), o facto de só terem que “escrever” em 
Setembro dá-lhes tempo sufi ciente para recuperar do 
“jet lag”, (expressão inglesa para defi nir o cansaço, 
não imediato, que surge após viagem aérea de longo 
curso, especialmente entre dois lugares com enorme 
diferença horária. Neste caso, a diferença horária é 
de cerca de 10 horas.).
Por aqui, a Junta de Freguesia tem já a decorrer o II 
Mês Cultural de Leça da Palmeira, que começou no 
passado dia 3 deste mês, com inúmeras actividades 
em várias vertentes da vida desta terra. Estão 
também para começar as festas anuais da Paróquia, 
a Sant’Ana, onde se integra o FESTARTE (festival 
de folclore, atelier de dança, gastronomia e feira 
de artesanato), que vai integrar a iniciativa cultural 
da Junta de Freguesia e durante alguns dias vai 
conferir um colorido especial a Leça da Palmeira. O 
programa destas duas iniciativas pode ser consultado 
nesta edição.
Em Setembro, a festa de São Miguel Arcanjo incluirá 
a habitual  Procissão do Padroeiro, que tem o seu 
itinerário por onde Leça era iminentemente rural.
Desta vez, a euforia “futebolóide” pela participação 
da equipa nacional no Euro 2008  acometeu-nos um 
pouco menos do que tem acontecido outros anos, 
fi cando-nos a consolação da vitória dos nossos 
vizinhos ibéricos e voltámos à realidade mais cedo.  
Valha-nos que estão aí as férias. Aproveitemos pois 
para descansar, relaxar e deixar correr, porém, sem 
perder de vista a nossa condição de pessoas e de 
cristãos, que têm que viver e conviver com outros 
que também o são.

Marina Sequeira

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

As Crianças e os Meios de Comunicação Social
Um Desafi o para a Educação

Educar as crianças, a usarem os meios de 
comunicação social, é uma responsabilidade 
incalculável, dada a força expressiva que 
sobretudo a imagem tem na retina e a seguir 
no coração da criança. E esta missão, cabe 
naturalmente e em primeiríssimo lugar aos 
Pais e logo a seguir à Escola.

Neste campo, o papel dos Pais é de 
importância primordial. Eles têm o direito 
e o dever de assegurar o uso prudente dos 
meios de comunicação social, formando a 
consciência dos seus fi lhos, afi m dos fi lhos 
irem assimilando à sua medida, os verdadeiros 
valores.

Nesta missão, os pais deveriam contar com o 
apoio das Escolas e mesmo das Comunidades 
Cristãs. Quando colocamos as crianças diante 
daquilo que é belo e construtivo, estamos a 
despertá-las, para o bom gosto e para aquilo 
que mais vale.
Aqui, é importante reconhecer, o valor 
fundamental do exemplo dos pais e os 
benefícios em proporcionar às crianças, 
clássicos infantis da literatura e da música 
construtiva. Li recentemente numa revista, 
cujo nome não recordo, esta atitude sumamente 
louvável que acontece na Finlândia: os Pais 
compram intencionalmente livros clássicos 
infantis, e gastam no fi nal do dia a lerem aos 
seus fi lhos pequenos, tais livros, durante bons 

minutos, acompanhados dos seus comentários 
oportunos; afi m de lhes irem incutindo valores 
e modos de pensar, adequados naturalmente à 
sua capacidade infantil. Que belo exemplo a 
ser imitado!

A beleza é uma espécie de espelho divino. 
Limpa as mentes e os corações mais jovens, 
ao passo que a vulgaridade e tudo aquilo 
que é mais inferior ainda, tem um impacto 
negativo, sobre as atitudes e comportamentos. 
A criança, mais do que aprender, imita!

A educação, em ordem ao uso dos méis 
de comunicação social, com relevo para 
a infl uência da Televisão, é uma tarefa 
urgente, nesta sociedade do “vale tudo”, e 
onde a liberdade é apresentada, como a busca 
insaciável do prazer.
Os Pais são os guardiães da liberdade dos 
seus fi lhos, e na medida em que os eduquem 
nessa liberdade, estão a abrir-lhes a porta da 
verdadeira alegria.

Esta aspiração sincera dos Pais e 
Educadores, a orientarem as crianças pelos 
caminhos da beleza, da verdade e da bondade, 
necessita dos meios de comunicação social, 
na medida em que esses meios promoverem 
a dignidade da pessoa humana, o valor do 
matrimónio e da vida familiar e do sentido 
da vida.

Qualquer tendência, para realizar 
programas e produtos, - inclusive desenhos 
animados e videojogos, que em nome do 
entretenimento, exaltam a violência, e 
apresentam comportamentos anti-sociais ou a 
banalização da sexualidade humana, constitui 
uma perversão: e muito mais quando se trata 
de programas dirigidos às crianças e aos 
adolescentes.

Como é que se pode justifi car, este 
“passatempo” dirigido a crianças e 
adolescentes, ao serem vítimas da violência, 
da exploração e do abuso, através de tais 
programas?

A este propósito, todos deviam refl ectir, 
sobre o contraste entre Cristo, que 
“tomou as crianças nos braços e as 
abençoou, impondo-lhes as mãos, Marcos, 
10.16, e aquele que escandaliza…estes 
“pequeninos” a quem seria melhor que lhe 
atassem ao pescoço, uma pedra de moinho. 
Lucas, 17,2.

Por tudo o que aqui acaba de ser dito e escrito, 
podemos afi rmar:
Uma criança que seja conduzida e guiada 
por estes princípios:
é um anúncio duma pessoa boa e feliz, 
amanhã!
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Festas a Sant’Ana
Uma Maneira de Proclamar a Graça de Cristo

Leça da Palmeira inicia as suas festas anuais 
no próximo dia 26 de Julho, dia de Sant’Ana, 
cuja memória litúrgica é celebrada junto com 
São Joaquim, seu esposo.

Todos os anos, Santa Ana ocupa um lugar 
importante na devoção Leceira e a capelinha, 
no alto do Monte com o seu nome, abre-se 
a todos quantos queiram ali recolher-se em 

oração. A  Capela de Santa Ana existe desde 
o primeiro quarto do séc. XVII, havendo 
em 1623 uma referência à sua existência no 
“Catálogo e História dos Bispos do Porto”, 

da autoria de D. Rodrigo da Cunha. Mais 
de um século depois, por volta de 1760, foi 
reedifi cada por ordem de um grande devoto 
de Santa Ana, o Dr. José dos Santos, Cónego 

Penitenciário na Sé de Mariana (Brasil). 
A “nova” capela seria inaugurada em Maio 
de 1768, já com a imponente escadaria que 
possui, com grandes festejos e uma procissão 
que percorreu Leça e Matosinhos.
A imagem que domina a primeira página 
desta edição pode ser vista no interior da 
Capela de Sant’Ana, e é de uma beleza e de 
um simbolismo enormes – representa três 
gerações de referência na fé Cristã: Jesus 
Cristo, Sua Mãe e Sua Avó. Há, certamente, 
outras representações, mas esta nossa é 
única.
A Capela de Sant’Ana tem outras 
particularidades, de onde se destaca a 
“cadeira de partos”, que foi considerada por 
especialistas como perfeita para a função para 
que foi desenhada.  
Lá do alto do Monte, a Mãe da Mãe de Cristo, 
“debruça-se” sobre Leça, como uma “avó” 
vigilante... O betão que se ergueu por trás do 
seu recorte roubou-lhe o azul do fi rmamento 
que sempre a envolveu e que foi, durante tanto 
tempo, a paisagem dominante do centro da 
freguesia. Apesar disso, a devoção a Sant’Ana 
continua bem viva, e o recorte único daquela 
capelinha contra o azul forte, num dia de sol 
radioso está sempre no registo das melhores 
recordações de quem teve o privilégio de ter 
“convivido” com essa paisagem...

Marina Sequeira

Ano Paulino - O Túmulo de S. Paulo

Desde o ano 2002 até Setembro de 2006 
realizaram-se umas escavações na Basílica 
de São Paulo Extramuros, na área que 
tradicionalmente se tinha considerado 
como o lugar da sepultura do Apóstolo. 
Delas se retirou o sarcófago de que se tinha 
perdido a pista e que era considerado como 
o túmulo de São Paulo. Mede 2,55 metros 

de comprimento, 1,25 de largura e 97 cm de 
altura e está situado debaixo do altar papal.
Por baixo do altar há uma lápide de mármore 
composta por várias peças e que tem escrita 
a inscrição em latim: PAULO APOSTOLO 
MART... (Paulo, Apóstolo e Mártir).
O sarcófago nunca foi aberto nem 
examinado e as provas com raios X não 
deram resultados pela grossura da pedra. 
Segundo o vaticanista Diego Contreras, “é 
indubitável que a descoberta do túmulo do 
Apóstolo vai mais além do interesse dos 
estudiosos. É a confi rmação da tradição 
histórica sobre as origens e difusão do 
Cristianismo. E demonstra que a Igreja não 
teme confrontar-se com as escavações, como 
aconteceu quando vieram à luz os restos de 
São Pedro na basílica vaticana”.
 

VIDA E VIAGENS DE SÃO PAULO
 
• 6 d.C. Nasce em Tarso de Cilicia.
• 14-21. Estudos básicos.
• 22-25. Estudos na escola de Gamaliel em 
Jerusalém.
• 26-33. Regresso a Tarso.
• 34. Volta a Jerusalém. Lapidação de 
Estêvão.
• 36. Encontro de Saulo com Jesus. Baptismo 
em Damasco. Marcha ao deserto de Arábia e 
estadia até ao ano 39.

• 39. Regresso a Jerusalém.
• 40-43. Sem dados.
• 43. Barnabé vai procurar Saulo a Tarso e 
partem para Antioquia.
• 44. Viagem a Jerusalém.
• 45-47. Primeira viagem missionária.
Muda o seu nome para Paulo.
• 48. Regresso a Antioquia. Primeiro 
Concílio de Jerusalém. 
• 49-52. Segunda viagem missionária. 
Regresso a Antioquia.
• 53. Inicio da terceira viagem missionária. 
Éfeso.
• 57: Motim dos ourives. Chegada a 
Corinto.
• 58-59: Chegada a Jerusalém. É preso e 
levado a Cesareia.
• 60: Embarque para Roma.
• 61-63: Roma. Posto em liberdade.
• 63: Viagem a Espanha.
• 64: Viagem a Creta. Regresso a Éfeso.
• 65: Viajem a Filipos.
• 66: Viagem a Roma. Detenção e prisão em 
Roma.
• 68: Execução da condenação à morte, 
durante o ano 14 do reinado de Nero.
 
Fonte: Mundo Cristiano, Junho 2008, pág. 59.

Recolha de António Ferreira
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Programa Ofi cial do Festarte 2008
O FESTARTE, na sua 11ª edição traz, este ano, a Matosinhos a cor, os sons, o artesanato, a gastronomia e a tradição de mais seis países do mundo. 
Com a Sérvia, a Argentina, a Espanha, a Índia, a República Checa, a Hungria e Taiwan, vamos à descoberta da saudável convivência com outras 
culturas, e mostrar a quem nos visita, a qualidade da nossa hospitalidade.   

Raul Mendes Neves – Presidente do FESTARTE

25 de Julho – Sexta-Feira

18h00 – Cerimónia de hastear das 
bandeiras e hinos dos países, no Adro 
da Igreja Matriz de Leça da Palmeira 
(Abertura ofi cial do FESTARTE).

21h30 – Cerimónia de abertura do FESTARTE 
no Parque Eng. Fernando Pinto de 
Oliveira – Leça da Palmeira.  

26 Julho a 1 de Agosto – Feira de Artesanato
19h30 – 23h00

Horário da Feira, no Adro da Igreja Matriz de Leça 
da Palmeira.

26 de Julho - Sábado

09h00 –  13h00 – Encontro Internacional de 
Etnografi a e Folclore, no Auditório 
Infante D. Henrique.

   Local: A.P.D.L. – Marina do Porto de 
Leixões / Leça da Palmeira

27 de Julho – Domingo

XXI Festival Internacional de Folclore de Leça 
da Palmeira no Parque Eng. Fernando Pinto de 
Oliveira.
11h00 –  Missa na Igreja Matriz.
14h30 –  Desfi le Etnográfi co.
15h00 –  Recepção ofi cial, no Salão Nobre da 

Junta de Freguesia de Leça da Palmeira.
15h30 –  Inicio do Festival com a participação de:

• Rancho Típico da Amorosa
• Folk Ensemble Handrlák - República 

Checa
• Grupo Típico “O Cancioneiro” de 

Águeda – Beira Litoral
• Taiwan Youth Dance Company 

– Taiwan
• Grupo Etnográfi co de Danças e 

Cantares do Minho – Lisboa
• Ensemble Akademsko Drustvo 

Belgrado – Sérvia 
• Rancho Folclórico de Gouxaria – 

Alcanena / Ribatejo
• Punjab Cultural Promotion Council 

– Índia
• Rancho Típico de S. Mamede de 

Infesta
• Bartina Folkdance Ensemble – 

Hungria
• Grupo Folclórico da Casa do Povo de 

Ceira – Coimbra
• Los Makay e Ballet  Malambo 

Argentino – Argentina
• Compañia Flamenca Cármen Guerrero 

– Cadiz / Espanha
22h00 –  Animação da Feira de Artesanato 
  Grupo Paroquial de Teatro de Leça da 

Palmeira
22h00 –  Baile Folk
  Inicio das ofi cinas de dança, na Escola 

E.B. 2+3 de Leça da Palmeira

28 de Julho – Segunda – Feira 

10h00 – 12h00 
Desfi le etnográfi co e animação de rua em 
Matosinhos, com a participação da República Checa, 
Índia, Espanha, Taiwan, Hungria, Argentina e Sérvia 
na Rua Brito Capelo e Parque Basílio Teles.

Galas Folclóricas 
15h00 –  ALADI  - Lavra  
  • Companhia Flamenca Cármen 

Guerrero – Espanha 

15h00 - Cadeia Feminina de Santa Cruz do 
Bispo

  • Folk Ensemble Handrlák – Republica  
Checa

15h00 - Lar de Santana – Matosinhos
 • Los Makay e Ballet  Malambo Argentino 

– Argentina
21h30 –  Santa Cruz do Bispo (Centro Social e 

Paroquial)
• Bartina Folkdance Ensemble – 

Hungria
• Ensemble Akademsko Drustvo 

Belgrado – Sérvia 

22h00 –  Animação da Feira de Artesanato com 
o grupo Taiwan Youth Dance Company 
– Taiwan

29 de Julho – Terça – Feira (Dia Livre)

22h00 –  Animação da Feira de Artesanato com: 
  Punjab Cultural Promotion Council 

– India

30 de Julho - Quarta – Feira

10h00  – 12h00 – Ofi cina de dança, no Adro da 
Igreja Matriz de Leça da Palmeira, com 
os grupos da Sérvia Índia e Espanha.

15h00  –  Gala Folclórica Sénior
  Auditório Mário Rodrigues Pereira: 
  Centro Social Padre Ramos - Lavra
  (Participação dos grupos visitantes)

Recitais de Musica Tradicional, nas Igrejas de: 

21h30  –  Leça da Palmeira com os grupos:
  Punjab Cultural Promotion Council 

– Índia
  Los Makay e Ballet Malambo Argentino 

- Argentina
  Taiwan Youth Dance Company – 

Taiwan

21h30  – Santa Cruz do Bispo, com os grupos:
  Folk Ensemble Handlrák – República 

Checa
  Companhia Flamenca Cármen Guerrero 

– Espanha

21h30  –  S. Mamede de Infesta com os grupos:
  Bartina Folkdance Ensemble - Hungria
  Ensemble Akademsko Drustvo Belgrado 

– Sérvia 

31 de Julho – Quinta - Feira

10h00  – 12h00 – Ofi cina de dança, no Adro da 
Igreja Matriz de Leça da Palmeira, com 
os grupos de Taiwan e Hungria

20h00  – 22h00 – Festival Internacional de 
Gastronomia.

  Sérvia; Hungria;
  República Checa; Espanha;
  Taiwan; Argentina

22h00  – Animação da Feira de Artesanato com o 
grupo da Hungria

 
1 de Agosto  - Sexta - Feira

10h00 –  12h00 – Ofi cina de dança, no Adro da 
Igreja Matriz de Leça da Palmeira, 
com os grupos da República Checa e 
Argentina. 

20h00  – 22h00 – Festival Internacional de 
Gastronomia.

  Sérvia; Hungria;
  República Checa; Espanha;
  Taiwan; Argentina

22h00 –  Animação da Feira de Artesanato com o 
grupo da Espanha

Dia 2 de Agosto - Sábado

11h00 – 16h30 Dia das Famílias

Almoço oferecido pela população de Matosinhos, 
que em sua casa irá receber os elementos 
participantes no FESTARTE. Este intercâmbio, 
pretendemos que seja, sobretudo, de amizade e de 
conhecimento de “novos” valores culturais.

XIX Festival Internacional S. Mamede de 
Infesta, Praça da Cidadania.
18h00 –  Recepção ofi cial, no Salão Nobre da 

Junta de Freguesia de S. Mamede de 
Infesta.

21h00 –  Desfi le Etnográfi co. 
21h30 –  Inicio do Festival, com a participação 

dos seguintes grupos:
• Rancho Típico de S. Mamede de 

Infesta – Matosinhos
• Bartina Folkdance Ensemble – 

Hungria
• Rancho Folclórico da Ribeira de 

Santarém – Ribatejo
• Ensemble Akademsko Drustvo 

Belgrado – Sérvia 
• Rancho Folc. “Rosas do Lena” Batalha 

/ Alta Estremadura
• Taiwan Youth Dance Company 

– Taiwan
• Rancho Regional da Casa do Povo de 

Ílhavo / Beira Litoral
• Folk Ensemble Handrlák - República 

Checa
• Rancho Típico da Amorosa – Leça da 

Palmeira
• Compañia Flamenca Cármen Guerrero 

– Cadiz / Espanha
• Associação Etnográfi ca Os Serranos-

Águeda / Baixo Vouga
• Los Makay e Ballet Malambo 

Argentino – Argentina
• Ronda Típica da Meadela – Viana do 

Castelo / Alto Minho

Dia 3 de Agosto – Domingo

Festival de Encerramento do FESTARTE 
Parque Basílio Teles (Frente ao Município)

• Rancho Típico de S. Mamede de 
Infesta - Matosinhos

• Los Makay e Ballet  Malambo 
Argentino – Argentina

• Folk Ensemble Handrlák - República 
Checa

• Grupo Folclórico “O Cancioneiro de 
Cantanhede” - Gandra 

• Ensemble Akademsko Drustvo 
Belgrado – Sérvia 

• Rancho Folclórico do Caçador – 
Viseu 

• Compañia Flamenca Cármen Guerrero 
– Cadiz / Espanha

• Rancho Típico da Amorosa – Leça da 
Palmeira

• Taiwan Youth Dance Company – 
Taiwan

• Bartina Folkdance Ensemble - 
Hungria

22h00 –  Baile Folk, de despedida e encerramento 
das ofi cinas de Dança Escola E. B. 2+3 
de Leça da Palmeira.

A Feira de Artesanato, funciona de 26 de 
Julho a 1de Agosto entre as 19h30 e as 23h00. 
A animação da feira decorrerá entre as 22h00 
e as 23h00.
No dia 27 de Julho a feira terá inicio às 
15h00.  
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Do Tempo dos Eléctricos
Há tempos o Arqt.º José Salgado autografou-
nos um dos números da nova monografi a de 
Matosinhos com a dedicatória: “Em lembrança 
dos velhos tempos dos eléctricos…”. Esta 
tocou-nos o coração e espevitou-nos a memória 
relativamente a um meio de transporte que 
utilizámos, e com o qual convivemos durante 
toda a nossa vida de estudante e que vimos, 
com tristeza desaparecer primeiro da paisagem 
de Leça da Palmeira e mais tarde praticamente 
de toda a cidade do Porto e arredores, assistindo 
agora a um ressurgir tímido mas de saudar.
Sempre conhecemos como entidade exploradora 
dos carros eléctricos, o Serviço de Transportes 
Colectivos do Porto, vulgo S.T.C.P., com sede na 
avenida da Boavista, onde nos deslocámos para 
tratarmos do passe de estudante, documento que 
nos permitia viajar para o Liceu Nacional D. 
Manuel II, no Porto, a um preço mais acessível. 
Estamos até convencidos que, para além do 
esforço de toda a família, principalmente 
do nosso pai, foi um facto que nos permitiu 
frequentar o liceu; pois, o acesso ao Porto era 
fácil e rápido, uma vez que de Matosinhos à 
Carvalhosa demorava trinta minutos, ao preço 
de 1$20 (doze tostões) mas que logo subiu para 
1$50 (quinze tostões).
Sabemos também que o S.T.C.P. sucedeu 
à Companhia Carris de Ferro do Porto e 
à Companhia Carril Americano, as quais 
asseguraram durante muitos anos os 
transportes públicos para Matosinhos e Leça da 
Palmeira a tracção a vapor e a tracção animal, 
respectivamente. Mais modernamente passou a 
ser utilizada a tracção eléctrica.
Os carros americanos, a tracção animal ainda 
chegaram a vir a Leça, contudo do que as 
gerações menos novas se lembram é dos nossos 
queridos carros eléctricos, das linhas 1, 5, 16 e 
19 que proporcionavam viagens maravilhosas 
nos seus trajectos do Porto até Leça e volta.
A Linha 1 era um espectáculo! Com um percurso 
ente a Praça da Liberdade (D. Pedro) e a praia de 
Leça da Palmeira, sempre pela marginal, junto 
ao mar, tendo normalmente um atrelado.
A Linha 5, também normalmente com atrelado, 
fazia o trajecto da praia de Leça ao Carmo, 
subindo a Avenida da Boavista, passava a rua 
do mesmo nome, Carvalhosa, Cedofeita, Praça 
de Carlos Alberto e Cordoaria, contornando o 
edifício da Faculdade de Ciências, passava os 
Leões, descia ao Hospital de Santo António, 
entrava na Rua do Rosário, vinha à Carvalhosa, 
retomando a partir daí o caminho de ida.
A Linha 16 fazia o percurso de Leça, junto 
ao actual quartel dos Bombeiros de Leça da 
Palmeira, onde fazia agulha; isto é, mudava de 
linha, tendo como consequência ser necessário 
virar os bancos, para o que os mesmos tinham as 
costas móveis. Subia a Avenida da Boavista em 
direcção à Praça da República, descia Gonçalo 
Cristóvão, entrando na Rua de Santa Catarina a 
caminho da Praça da Batalha, a qual contornava 
fazendo o mesmo percurso no regresso.
A Linha 19, fazia o trajecto entre a Praça da 
Liberdade e Leça, até junto aos bombeiros; 
subindo as ruas dos Clérigos e Carmelitas, 
atravessava a Praça dos Leões, jardim do 
Carregal, entrando na Rua de D. Manuel II, 
Palácio, rua Júlio Dinis, rotunda da Boavista 
(Praça Afonso de Albuquerque) descia a Avenida 
em direcção a esta nossa linda terra.
Feita esta vista panorâmica sobre os trajectos 
não podemos deixar de referir alguns episódios 
relacionados com carros eléctricos, que nos 
marcaram, como o acidente do nosso irmão 
Joaquim que quando tentava apanhar o eléctrico 
já em andamento, que o transportaria à Escola 
Industrial Infante D. Henrique, onde frequentava 
o curso de serralheiro mecânico, caiu, magoando-se

(Continua na página seguinte)
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Tempo de Férias
Poder descansar (*)
Card. J. Ratzinguer
 
No ordenamento da distribuição das leituras 
na liturgia católica, escolheu-se para o 17° 
Domingo do tempo comum (ano B), uma 
leitura do Evangelho de S. Marcos (6, 30-34), 
que nos mostra como os discípulos colocaram 
a Jesus o problema do stress e do descanso. Os 
discípulos regressavam da primeira missão, 
muito entusiasmados pela experiência e pêlos 
resultados obtidos. Não paravam de falar sobre 
os êxitos conseguidos. Na verdade, o movimento 
era tanto, ao ponto de nem terem tempo para 
comer, com tantas pessoas à sua volta. Talvez 
esperassem ouvir algum elogio por tanto zelo 
apostólico. Mas Jesus, em vez disso, convida-
os a um lugar deserto, para estarem a sós e 
descansarem um pouco.
 Creio que nos faz bem observar neste 
acontecimento a humanidade de Jesus. A sua 
acção não dizia só palavras de grandeza sublime, 
nem se afadigava ininterruptamente por atender 
todos os que vinham ao seu encontro. Posso 
imaginar o seu rosto ao pronunciar estas palavras. 
Enquanto os apóstolos se esforçavam cheios de 
coragem e importância, que até se esqueciam de 

comer, Jesus tira-os das nuvens. Vinde e descansai 
um pouco! Sente-se um humor silencioso, uma 
ironia amigável, com que Jesus os traz para terra 
fi rme. Justamente nesta humanidade de Jesus 
torna-se visível a divindade, torna-se perceptível 
como Deus é. A agitação de qualquer espécie, 
mesmo a agitação religiosa não condiz com a 
visão do homem do Novo Testamento. Sempre 
que pensamos que somos insubstituíveis; sempre 
que pensamos que o mundo e a Igreja dependem 
do nosso fazer, sobrestimamo-nos. Ser capaz 
de parar é um acto de autêntica humildade e de 
honradez criativa; reconhecer os nossos limites; 
dar espaço para respirar e para descansar como é 
próprio da criatura humana.
 Não desejaria tecer loas à preguiça, mas 
contribuir para a revisão do catálogo de virtudes, 
tal como se desenvolveu no mundo ocidental, 
onde trabalhar parece ser a única atitude digna. 
Olhar, contemplar, o recolhimento, o silêncio 
parecem inadmissíveis, ou ao menos necessitam 
de justifi cação. Assim fi cam atrofi adas algumas 
faculdades essenciais do ser humano.
 O nosso frenesim à volta dos tempos livres, 
mostram que é assim. Muitas vezes isso signifi ca 
apenas uma mudança de palco e muitos não se 
sentiriam bem, se não se envolvessem de novo 

num ambiente massifi cado e agitado, da qual, 
supostamente, desejavam fugir. Seria bom para 
nós que continuamente vivemos num mundo 
artifi cial por nós fabricado, deixar tudo isso 
e procurarmos o contacto com a natureza em 
estado puro.
 Desejaria mencionar um pequeno acontecimento 
que o Santo Padre João Paulo II contou durante 
o retiro que pregou para Paulo VI, quando ainda 
era Cardeal. Falou duma conversa que teve com 
um cientista, um extraordinário investigador e 
um excelente homem, que lhe dizia: “Do ponto 
de vista da ciência, sou um ateísta...”. Mas o 
mesmo homem escrevia-lhe depois: “Cada vez 
que me encontro com a majestade da natureza, 
com as montanhas, sinto que Ele existe”.
 Voltamos a afi rmar que no mundo artifi cial 
fabricado por nós, Deus não aparece. Por isso, 
temos necessidade de sair da nossa agitação 
e procurar o ar da criação, para O podermos 
contactar e nos encontrarmos a nós mesmos.
 (*) Textos vários do Card. J. Ratzinger, de 
quando era Arcebispo de Munique, publicados 
agora em português com o título “Esplendor da 
Glória de Deus” Editorial Franciscana, 2007, 
pág. 161. 

Recolha de António Ferreira

imenso, levando a um prolongado internamento no 
Hospital de Matosinhos, tendo a nossa mãe Brízida 
em hora de afl ição, prometido uma coroa em prata 
para Nossa Senhora de Fátima, que à data existia 
no Hospital. Ainda hoje a nossa mãe guarda as 
canetas e os lápis que o nosso irmão transportava 
no bolso do casaco e que fi caram esmagados sob 
os pesados rodados.
Mas nem tudo era triste, como o episódio que 
acabamos de contar, pois deslocando-se o nosso 
pai, semanalmente à segunda-feira, à rua dos 
Caldeireiros, na Cordoaria, para aquisição do 
material para trabalhar, por vezes levava-nos com 
ele, e nós muito pequenos como gostávamos 
daquela viagem comentada!

Apanhávamos o eléctrico da linha 5 no fi m da 
nossa rua junto aos bombeiros, e depois de passada 
uma vista de olhos ao jornal eis que chegávamos 
à Circunvalação e aí começava a descrição pelo 
Castelo do Queijo. Subindo a Avenida da Boavista 
logo no inicio o Café Bela Cruz, depois eram os 
belos palacetes, a Fábrica dos Ingleses (William 
Grham) no Pinheiro Manso, entretanto chegávamos 
à Rotunda da Boavista, e já de longe comentávamos 
o Monumento à Guerra Peninsular, admirando lá no 
alto o leão em cima da águia. Na rua de Cedofeita 
não deixava de apontar o Bazar dos Três Vinténs 
repleto de brinquedos que nos limitávamos a ver na 
montra. Logo de seguida a Praça de Carlos Alberto 
com o momento aos Mortos das Grandes Guerras, 
e eis-nos chegados ao Jardim da Cordoaria, hoje 
completamente desfi gurado.
Antes de regressarmos ainda íamos ver o Mercado 
do Bolhão, e ao lago da Cordoaria ver os peixes e 
os patos, por vezes visitávamos a nossa tia Carolina 
que vivia na rua do Barão de Forrester.
Já no eléctrico, normalmente o da linha 19, para 
passarmos ao Palácio e a volta fi car completa, 
recordava-mos as caixilharias brancas da bela 
fachada do Hospital de Santo António, para onde 
havíamos sido levados com cerca de quatro anos 
para nos retirarem das narinas grãos de milho e 
feijão que lá havíamos metido por traquinice de 
criança, que fomos buscar à saca das compras 
semanais que a nossa tia Palmira tinha trazido do 
mercado de Matosinhos.
Eram estes, enfi m, os passeios com que a gente 
humilde se contentava mas que nos deixavam 

gratas recordações, nos ensinaram a apreciar e a 
gostar dos pormenores da nossa terra e da cidade 
grande mais próxima, o Porto; e também muitos 
dos conhecimentos que nos permitem agora 
registar e dar a conhecer aos mais novos e recordar 
aos mais velhos.

Eng.º Rocha dos Santos
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[o Engº Schereck e o Engº Leão]o precioso 
auxílio que nos prestam.” 
Assim se referia o Padre Alcino Vieira ao Sr. 
Engº Leão, a propósito da colaboração que 
também dele recebeu durante a construção 
do Salão Paroquial, na edição de Outubro de 
1959.
O Engº Leão, como era mais conhecido, nasceu 
a 3 de Setembro de 1908, na freguesia do 
Bonfi m, no Porto. Tendo fi cado órfão aos nove 
anos, foi, tal como as irmãs, Sílvia e Judite, 
educado pela avó, Elisa.
Licenciou-se em Engenharia Civil pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto e foi trabalhar para a A.P.D.L. 
A sua vida foi marcada por alguns acontecimentos 
trágicos, como a morte da primeira esposa, Mª 
Antónia Porto, com quem casara em 1937, que 
o deixaria viúvo e com quatro fi lhos onze anos 
depois. Casado em segundas núpcias com D. 
Suzete Rocha, viria a perder o fi lho mais velho, 
Alberto António, num acidente de viação a 
poucos metros de casa, na Rua Nogueira Pinto, 
em 1958.
Iniciou o seu “percurso” na hierarquia da 
A.P.D.L. como engenheiro de 3ª classe, em 
1936, chegou a Engenheiro Director dos 
Serviços de Exploração, em 1956 e fi nalmente 
a Director de Serviços, em Janeiro de 1973. 
Foi igualmente membro da Comissão de Honra 
pró-Estádio do Leça Futebol Clube, Sócio 
Benemérito Dos Bombeiro de Matosinhos-
Leça, Sócio honorário do Sport Clube do 
Porto e Vogal da Direcção do “Stella Maris” 
de Leixões desde a sua fundação. Pelo mérito 
com que exerceu todos os cargos que lhe foram 
atribuídos na A.P.D.L. recebeu Louvores ofi ciais 

“Que incalculável auxílio temos encontrado 
no Senhor Engenheiro Henrique Schereck, 
Director da A.P.D.L.! É muito, muito. E no 
Sr. Eng.º Alberto Leão! É muito! É mesmo 
muito! Não queremos fazer a correspondência 
a dinheiro desses muitos, porque há qualquer 
coisa em tudo isso que não tem correspondência 
na materialidade. É a bondade, a simpatia, o 
carinho e até o entusiasmo com que envolvem 

vários, tendo sido agraciado com a Ordem do 
Infante D. Henrique, em 1966.
Aposentou-se em 1975.
Faleceu em 1991, com 82 anos e está sepultado 
no Cemitério de Agramonte, Porto.

Fontes: A Voz de Leça (Janeiro de 1956)
BENTO,Jorge,2001-Último Pio Do
Pardal; Leça da Palmeira, Edição do autor

Do Engº Leão guardo uma memória pessoal 
especial.
Aos nove anos fui vítima de atropelamento, na 
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 
mesmo junto ao acesso da Rua do Sardoal, 
quando vinha do Colégio de Santo António, 
onde frequentava a 4ª classe. Quase de certeza 
que a culpa foi minha – ia sozinha para casa, em 
Rodão, que naquela época, além de ser seguro 
uma criança andar só não havia a disponibilidade 
dos pais para acompanhar sempre os fi lhos 
pequenos à escola… - de certeza que não olhei 
para o lado certo no momento de atravessar, 
provavelmente nem olhei e saí do passeio a 
correr. Fui colhida por um carro conduzido por 
uma senhora que vinha da praia com os fi lhos. 
Certamente que foi o choque da situação que 
fez com que a senhora se descontrolasse e não 
parasse, dando a ideia de que fugia… Pois foi 
o Sr. Eng.º Leão, que ali passava também no 
momento, que fez com que a senhora parasse, 
que me levou ao hospital e que conseguiu que 
eu lhe dissesse quem era, para ele poder ir 
buscar os meus pais.

Marina Sequeira

No passado dia 13 de Julho o nosso Pároco 
festejou 80 anos de vida. 
“A Voz de Leça”, em seu nome aqui saúda o 
seu Director e em nome de toda a Paróquia 
renova os votos de Parabéns e de saúde para 
que a data se repita por muitos mais anos.

Parabéns, Sr Abade. 

80º Aniversário
do Nosso Pároco

Eng.º Alberto Cunha Leão

A Diocese do Porto tem um novo Bispo 
Auxiliar, D. João Evangelista Pimentel 
Lavrador, que se junta, assim, a D. João 
Miranda Teixeira e D. António Maria 
Bessa Taipa.
Natural de Mira (Coimbra), nasceu no 
dia 28 de Fevereiro de 1956 em Seixo de 
Mira. Estudou no Seminário de Buarcos, 
onde entrou em 1966, tendo terminado o 
curso de Teologia no Instituto Superior 
de Estudos Teológicos, em 1980. Foi 
ordenado Presbítero em Junho de 1981.
Entre 1984 e 1988 foi responsável pelo 
Secretariado Diocesano da Pastoral 
Juvenil e Assistente Regional do 
CNE. Durante este período, leccionou 
Educação Moral e Religiosa Católica 
na Escola Normal de Educadores de Infância de Coimbra. Entre 
1988 e 1990 frequentou a Universidade Pontifícia de Salamanca, 
terminando a licenciatura canónica na área da Teologia Dogmática com 
a apresentação da Dissertação «O Laicado no Magistério dos Bispos 
Portugueses, a partir do Vaticano II».
Em 1991 foi nomeado Reitor do Seminário Maior de Coimbra, cargo 
que ocupou até 1997. Doutorou-se em 1993, apresentando e defendendo 
a tese «Pensamento Teológico de D. Miguel da Annunciação – Bispo 
de Coimbra (1741 – 1779) e renovador da Diocese».
Entre 1993 e 1999 desempenhou também o cargo de Secretário-Geral 
do Sínodo Diocesano de Coimbra. Desde 1991 que é professor de 
Teologia Dogmática no ISET de Coimbra.
Foi nomeado Bispo Auxiliar do Porto no passado dia 7 de Maio e a 
Ordenação Episcopal ocorreu na Sé Nova de Coimbra no dia 29 de 
Junho. 
Fonte: www.diocese-porto.pt

Marina Sequeira

A propósito da história da construção do Salão 
Paroquial recentemente publicada.

Novo Bispo Auxiliar da
Diocese do Porto

Durante os meses de Julho e Agosto, aos Sábados, Domingos e Feriados 
entre as 15 e as 18 horas,  a Capela de São Clemente das Penhas (Boa 
Nova) estará aberta ao público. A responsabilidade da iniciativa é da 
Confraria de São Miguel Arcanjo que com isso, pretende angariar 
fundos para a Procissão em Honra do Padroeiro que se realiza , como 
habitualmente, no fi nal do mês de Setembro. A Confraria agradece 
desde já o apoio de todos os Paroquianos. 

José Eduardo Sousa

Capela de São Clemente das Penhas

Os anos foram passando com Bernardete no Convento de Nevers, já doente e, 
à medida que o seu estado de saúde foi-se agravando. No entanto, continuava 
a penitenciar-se pela conversão dos pecadores, como Nossa Senhora lhe tinha 
pedido, e ainda assim todos os sacrifícios lhe pareciam poucos. 
Ao ver a enfermidade da religiosa cada vez pior, a Madre Superiora convidou 
Bernardete a voltar a Lourdes, onde a água milagrosa curava tantos enfermos. 
Bernardette recusou dizendo: “Não, Madre; a água milagrosa não pode nada 
comigo. Eu devo continuar a oferecer a Deus os meus sofrimentos pela 
conversão dos pecadores.” 
A doença agravou-se ainda mais, sendo os ataques de asma tão violentos que 
tinham de colocá-la junto a uma janela para poder respirar. Sofria muito, mas 
tudo aceitava com alegria, porque assim poderia salvar um maior número de 
pecadores. 
Às companheiras que a acompanharam na agonia pediu: “Rezem por esta 
pecadora.”
Foram estas as suas últimas palavras, no dia 16 de Abril de 1879, dia de 
Páscoa. Contava apenas 35 anos de idade.
Em seguida, os olhos e o rosto iluminaram-se de felicidade: Nossa Senhora 
tinha vindo buscá-la.

Lourdes – Programa de Julho/Agosto de 2008
Julho
Dia 7/11 – Peregrinação Internacional da comunidade dos Béatitudes
Dia 15/20 – Lourdes vive Jornadas Mundiais da Juventude de Sydney
Dia 16 – Festa de Nossa Senhora do Monte Carmel
Agosto
Dia 9/10 – Peregrinação de Tamouls
Dia 15 – Festa da Assunção

João Teixeira

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

A Morte de Bernardete
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Informações
Plano de Actividades Religiosas – Ano 2008 – Paróquia de Leça da Palmeira 

 Mês Dia Hora         Solenidades – Grupos Organizadores
 Julho 27 11:00h Missa da Festa Paroquial – Paróquia
 Setembro 28 16:00h Procissão de S. Miguel – Confraria de São Miguel
 Setembro 29 19:00h Missa de S. Miguel – Confraria de São Miguel
 Outubro 5 12:00h Missa de aniversário do Grupo Paroquial de Teatro
 Outubro 12 21:30h Procissão das Velas do Monte Espinho  
    Ir. de Nossa Senhora de Fátima – Monte Espinho
 Novembro 1 16:30h Missa do Dia de Todos os Santos – Confraria das Almas
 Novembro 2 19:00h Missa dos Fiéis Defuntos – Confraria das Almas
 Novembro 16 9:30h Compromisso das Pagens do Monte Espinho
 Dezembro 6 16:30h Compromisso dos Acólitos – Associação de Acólitos
 Dezembro 8 12:00h Missa de Nossa Senhora da Conceição, Aniversário da APJ, 
    Compromisso de todos os Grupos da Paróquia.

1 – O Compromissos dos Acólitos da Igreja 
Paroquial será realizado no Sábado anterior 
ao 1º Domingo de Dezembro.
2 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e 
Pagens deverão estar presentes em todas 
as cerimónias enumeradas no mapa de 
actividades.
3 – As Confrarias e Irmandades deverão 
usar sempre Laço Branco. Nos dias  1 e 2 
de Novembro deverão usar Laço Preto.
4 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e 
Pagens deverão levar “velas” acesas nas 
Procissões de velas dos dias 12 de Maio e 
12 de Outubro.

Farmácias
de Serviço
Julho Dia Agosto

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

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

FALCÃO

FARIA

LOPES

Dia

FALCÃO
R.M. Vento
L. Palmeira

MODERNA
R.B.Capelo
Matosinhos

LOPES
R.B.Capelo
Matosinhos

GRAMACHO
R.P.Araújo
L. Palmeira

R. PEREIRA
R.B.Capelo
Matosinhos

PARQUE
Av.R.A.Henri.

Matosinhos

SAÚDE
H.R.Ribeiro
L. Palmeira

FARIA
R.Rob.Ivens
Matosinhos

J. MORAIS
Pr. Ant. Sérgio

Matosinhos

F. SILVA
Norte Shopping

Matosinhos

CUNHA
R.S.Roque
Matosinhos

BELEZA
R.Cor. Alberto
Laura Moreira

L. Palmeira

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

Paróquias Sábado Domingo
Horário das Missas na Vigararia de Matosinhos

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

16h30*

18h30
17h00
16h30

19h30
18h30
18h00

19h30
18h00
19h00

19h00
17h00
19h30

16h30*

17h30*
15h00

17h30

21h00

21h00

19h00
21h00
19h00
19h00

21h00

8h00

9h30
8h30
8h00
8h30

8h30

8h15

8h00

8h00

9h30

9h00

9h30
9h00

9h30
9h30

10h30

10h45**

10h00
11h00
10h30

10h30

10h00

10h00

10h00

11h00

12h00**

11h30

11h30

12h00

12h00
11h00

11h00*

11h30

11h00

11h00

11h30

18h30

19h00

19h30

19h00

16h30
19h00

Visite a nossa Página
na Internet

www.avozdeleca.blogspot.com

PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2008
  PREPARAÇÃO BAPTISMOS
 Meses Dias 1º Domingo 3º Domingo
 Julho Dia 23 Dia 06 Dia 20 
 Agosto Dia 27 Dia 03 Dia 17
 Setembro Dia 24 Dia 07 Dia 21
 Outubro Dia 22 Dia 05 Dia 19
 Novembro Dia 26 Dia 02 Dia 16
 Dezembro Dia 17 Dia 07 Dia 21

AS MARCAÇÕES DE BAPTISMOS SERÃO EFECTUADAS NA SACRISTIA
Reunião de Preparação

 Dia da Semana Horário Local
 4ª Feira (quarta do mês) 21.30 horas Salão Paroquial Sala 1

Baptismos
 Dia do Mês Horário de Out. a Jun. Horário de Jul. a Set.
 1º e 3º Dom. de cada Mês 12.45 horas 11.45 horas

NOTA – Poder-se-ão celebrar Baptismos na Missa do Galo (24 de Dezembro às 24.00h).

 Mês Dias  Local

 Novembro 24, 25 e 26 Salão dos Paus - Guifões

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

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

Encontro de
Noivos



9

Robert Schumann
Robert Schumann nasceu a 8 de Junho de 1810 
em Zwickau, Alemanha, fi lho de um livreiro, 
August Schumann e de Johanna Schumann.
Devido à profi ssão do pai, Schumann cedo 
decobriu a obra de Shakespeare, a de Lord 
Byron e também de outros autores como 
Walter Scott e Jean Paul.
O facto de ter conhecido a pianista Ignaz 
Moscheles e o fascinio por Nicoló Paganini 
acabaram por lhe determinar o destino.
Em 1830, em Leipzig, passou a dedicar-
se exclusivamente à música, com auxílio 
dos seus professores Friedrich Wieck e 
Heinrich Dorn, este último mestre de capela 
da catedral daquela cidade, que lhe ensinaria 
composição e harmonia. Teve na análise das 
obras de Mozart, Schubert e Beethoven, entre 

CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Prudência, solidariedade, conhecimento das 
regras de trânsito
No dia 6 de Julho, celebrou-se em Espanha 
a Jornada de Responsabilidade no Trânsito. 
A este propósito, os Bispos da Comissão 
de Migrações da Conferência Episcopal 
Espanhola publicaram uma mensagem em que 
lembram aos condutores “algumas qualidades 
que deve ter um bom motorista: domínio de 
si mesmo, prudência, cortesia, espírito de 
serviço, conhecimento da norma vigente, 
ajuda desinteressada a todos que precisarem”. 
Esta mensagem reporta-se em grande medida 
um recente documento da Santa Sé sobre a 
“Pastoral da Estrada”. Apela ao testemunho, 
na forma de conduzir, dos cristãos: “Quem 
conhece Jesus é prudente na estrada. Não 
pensa só em si mesmo e não está sempre 
motivado pela pressa em chegar”. Considera 
que a condução dum veículo, como as restantes 
actividades humanas, “é um campo adequado 
para cultivar as virtudes” de caridade, 
prudência, justiça e esperança. Reportando-se 
ao documento acima citado, a mensagem dos 
Bispos espanhóis lembra que o homem não 
é, como o carro, uma máquina. Daqui resulta 
o seu dever de “sentido de responsabilidade, 
controlo de si mesmo”. Salientam os Bispos 
que há a necessidade “uma pedagogia a favor 
da cultura da vida (em defesa do mandamento 
‘não matarás’) e também o respeito pelas leis 
estabelecidas pelas autoridades públicas para 
salvaguardar os direitos e evitar os danos 
causados pelos acidentes”.
Recordam que no século XX morreram nas 
estradas de todo o mundo 35 milhões de pessoas. 
No mesmo século, fi caram gravemente feridas 
mais de mil milhões de pessoas. Quer isto dizer 
que na os acidentes rodoviários causaram mais 
mortes que as duas grandes guerras mundiais. 
Os Bispos da Comissão Episcopal afi rmam 
que não basta denunciar esta situação, sendo 
imperioso “promover uma adequada educação 
dos motoristas, viajantes e peões”, prestando 
especial atenção “à educação da criança”.

Igreja Católica ao lado das Comunidades 
Portuguesas 
A Comissão Episcopal da Mobilidade Humana, 
a propósito das comemorações do Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, publicou uma mensagem de que 
destacamos: “A Igreja Católica em Portugal, 

através do Presidente da Comissão Episcopal 
da Mobilidade Humana, associa-se a esta 
celebração, num acto de gratidão a Deus, pelo 
importante papel desempenhado por tantos 
milhões de portugueses e luso-descendentes a 
viver fora do país, não só pelo seu papel na 
expansão da cultura e dos valores da pátria, 
mas, sobretudo, porque, através deles, se 
fortalece a nossa identidade lusa e a esperança 
de vencermos as depressões e crises do torrão 
natal”. (...) “Hoje como outrora, temos de olhar 
para estes portugueses ousados como símbolos 
das potencialidades da nossa identidade, 
forjada ao longo dos séculos pelos valores da 
esperança cristã, que nos alarga os horizontes 
e desperta as virtualidades para vencer os 
desafi os e as crises do presente, mas de um 
modo solidário e fraterno”.

Minorias religiosas do Médio Oriente têm 
novo apoio
A secção francesa de Pax Christi Internacional 
estabeleceu uma rede de solidariedade, 
“Pluralisme des cultures et des religions”, 
a favor das minorias religiosas perseguidas 
em todo o mundo, especialmente no Médio 
Oriente, segundo informou o jornal católico 
francês “La Croix” na sua edição do passado 
dia 4 de Junho. A rede faz um apelo urgente aos 
governos europeus, “começando pelo governo 
francês”, para que exijam dos países onde isso 
acontece “que respeitem e façam respeitar a 
liberdade de crença e de culto”, vinculando 
“a ajuda material, fi nanceira e económica ao 
respeito dessa liberdade”. Pode ainda ler-se no 
comunicado: “Cristãos, muçulmanos, judeus 
ou agnósticos, não podemos ser insensíveis 
diante dos sofrimentos de populações inteiras 
perseguidas por causa das suas crenças 
religiosas. Não podemos aceitar a ideia da 
uniformização forçada de uma região que foi 
o berço de várias das maiores religiões da 
humanidade”. (...) “Não podemos, enfi m, ver 
sem inquietação crescer o abismo entre um 
Ocidente no qual existe o pluralismo religioso 
e um Oriente onde reina o regime da religião 
única”. A esta iniciativa aderiram Jacques 
Delors e Jean d’Ormesson. Dentro destas 
iniciativa, D. Marc Stenger, Bispo de Troyes 
e presidente de Pax Christi Francesa, visitou 
as comunidades cristãs iraquianas. Recorde-se 
que Pax Christi Internacional, o Movimento 
Cristão Internacional pela Paz, é uma instituição 
nascida na França em 1945, por iniciativa de 
um grupo de cristãos franceses e alemães, e 
convertida em movimento internacional em 
1950. Actualmente está presente em 50 países 
dos cinco continentes, sendo reconhecida 
como ONG de carácter consultivo perante as 
instituições da ONU e da União Europeia.

Santa Sé pede desenvolvimento agrícola dos 
países pobres
A actual crise alimentar mundial poderá, 
a longo prazo, supor uma oportunidade 
de crescimento para os países pobres se 

a comunidade internacional os ajudar a 
promover o seu desenvolvimento agrícola. 
Este é o conteúdo de uma nota do Conselho 
Pontifício Justiça e Paz, sobre a crise alimentar 
que está a afectar os países mais atrasados e 
pobres, eufemisticamente chamados “em 
vias de desenvolvimento”. Segundo esta 
organização da Santa Sé, os principais factores, 
uns de tipo conjuntural e outros estruturais, 
são: a escassez de colheitas provocada pelas 
condições climatéricas adversas; a crise 
energética, que não só encareceu o transporte, 
mas fez desviar grande parte dos produtos 
agrícolas para a produção de biocarburantes; 
o comportamento dos investidores 
internacionais, que provocaram a especulação 
dos preços. O Conselho Pontifício Justiça e 
Paz aponta ainda como factor destabilizante a 
política de subsídios à produção agrícola por 
parte dos países ricos, facto que impediu os 
países pobres de terem acesso ao mercado, 
deixando por isso de produzir: “a maior parte 
dos países pobres se converteu em importador 
de comida, com graves consequências para 
sua capacidade produtiva e de inovação no 
sector agrícola”. Torna-se necessária uma 
reforma agrária nestes países, que permita 
aos camponeses chegarem à propriedade das 
terras. Outra medida é controlar a produção 
dos biocombustíveis, de maneira que não se 
destinem a esta indústria recursos alimentares 
necessários para a população.

Papel da religião no espaço público 
europeu
A visibilidade da religião no espaço público 
europeu esteve no centro do segundo encontro 
da série de seminários de diálogo dedicados a 
“Islão, Cristianismo e Europa”, organizado pela 
Comissão dos Episcopados da Comunidade 
Europeia (COMECE), pela Conferência das 
Igrejas Europeias (KEK) e pela Fundação 
Adenauer. O encontro realizou-se em 29 de 
Maio, no Parlamento Europeu, com o tema 
“A visibilidade da religião no espaço público 
europeu: a questão dos lugares de culto e o uso 
de símbolos religiosos”.
Um comunicado da COMECE sublinha que “a 
questão do uso de símbolos religiosos deu lugar 
a um debate social em vários países”. Mais 
recentemente, a edifi cação de lugares de culto 
muçulmano converteu-se em assunto público 
e suscitou resistências em numerosas cidades 
ao longo da Europa. Diz ainda o comunicado: 
“Ainda que os países europeus estejam dotados 
de regimes jurídicos que garantem a liberdade 
religiosa e, portanto, a liberdade de culto, está 
em causa a visibilidade da religião no espaço 
público europeu”. 
O Comunicado termina com um apelo aos 
crentes cidadãos da Europa a refl ectirem 
sobre a maneira de utilizar o princípio de 
transcendência para participar positivamente 
do bem comum.

AG / in “Voz Portucalense”

outros, a sua principal infl uência ao nível da 
composição.
Em conjunto com amigos e intelectuais da 
época fundou o Neue Zeitschrift für Musik 
(Nova Revista para a Música), em 1834. Em 
1840 casou com Clara de Wieck, fi lha do 
seu professor, também ela famosa pianista e 
compositora. Já como Clara Schumann, seria 
ela própria professora do “nosso” Óscar da 
Silva, de quem diria que nunca ninguém tinha 
interpretado as composições do marido como 
o músico português.
Vítima de doença mental causada por uma 
séria infl amação do ouvido, que o afl igia desde 
pequeno, Robert Schumann acabou internado 
num asilo, vindo a falecer em 29 de Junho de 
1856 no Asilo de Endenich, perto de Bona.
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Junho

António Amaral
António Gomes Ferreira
Fernando José Bento
Francisco Pinto Gaspar
José Coelho Barbosa
Nelson Almeida
Pedro Araújo

10 €
5 €

20 €
10 €
5 €

10 €
50 €

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 234
Por José Soares

Horizontais: 1 – Monomania de 
incendiar. 2 – Mediano; Autoridade. 
3 – Içar; Nome de letra; Composição 
poética. 4 – Em as; Pouco abundante; 
Está no meio de “Mole”. 5 – Doutor 
(abrev.); Administrador de fazenda 
alheia. 6 – Aqui está; Prep. Indicativa 
de limite. 7 – Embaixador; Luto. 8 
– Pátria de Abraão (bíblico); Ilharga; 
Renque (inv.) 9 – O mesmo que lírio; 
titânio (s.q.); Gostei muito. 10 – Faz 
acenos; Ansiedade. 11 – Carro que 
anda sobre carris de ferro, movido por 
tracção animal.
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Verticais: 1 – Maxila inferior do homem 
e de outros vertebrados. 2 – Descascar; 
valiosa. 3 – Partidas; Artigo antigo; Prep. 
Indicativa de carência. 4 – Gracejar; 
empregado que tem a seu cargo a guarda 
de valores; Néon (s.q.) 5 – Acto de dormir 
(infantil); Livrar do cativeiro. 6 – Pequeno 
poema da Idade Média; Juntei. 7 – Estreito; 
Actínio (s.q.) 8 – Laço apertado; espécie 
de macaco da América Tropical; Nome de 
mulher. 9 – Partido; Nota musical; Assim 
seja. 10 – Cantor da época primitiva entre 
os gregos; Combate entre duas pessoas por 
questão de honra. 11- Exposição escrita e 
minuciosa relativa a um assunto.

Missas

16h30 Sábado

10h45 Domingo

12h Domingo

9h30 Monte Espinho
Tudo isto totalizou a importância de 596,05 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e 
tudo isto será distribuido pelos pobres conforme 
as suas necessidades.

Dia da Caridade

Euros

205,00€

182,00€

146,00€

63,05€

Donativos - Junho

Leia e
Assine

A Voz de
Leça

FICHA DE ASSINANTE

Nome: _____________________________________________________________________________

Morada: ____________________________________________________________________________

Código Postal: ______-____    Localidade: _________________________

Email: ___________________________________   Telefone: _______________________

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

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

                     _____________________________________________
                                                                              

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

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

Jornal “A Voz de Leça”
Igreja Paroquial de Leça da Palmeira
Av. Dr. Fernando Aroso
4450-665 - Leça da Palmeira
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Ficha Técnica Jornal “A Voz de Leça”
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P.e Alcino V. Santos
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P.e Fernando C. Lemos

Redactores:
Marina Sequeira
José Eduardo Sousa
Composição Gráfi ca:
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Colaboradores:
P.e João Santos; José Soares; Filipe 
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Teixeira; Eng.º Rocha dos Santos; 
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Couto e Paulo Nova.

Propriedade:
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da Freguesia de Leça da Palmeira
Contribuinte N.º: 503 837 601
Nº Registo: 100162
Nº de Empresa: 200161
Nº de Depósito Legal: 99560/96
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Baptismos: Dia 1 Maria Rita Andrade Childre 
e Filipe Andrade Chilro fi lho de Luis Paulo 
Maria da Silva Chilro e de Maria Joana de 
Aguiar Andrade. Tiago Alexandre Teixeira 
fi lho de Cláudio Rocha Teixeira e de Célia 
Alexandra Teixeira. Beatriz Maria Salgado fi lha 
de Fernando Manuel Salgado e de Elisabete 
Salgado. Ana Filipa Cadilhe Moreira fi lha de 
Eduardo Filipe Moreira e de Maria Cristina 
Cadilhe. Ana Filipa Cunha Freitas fi lha de 
Sérgio Miguel Santos e de Sandra Marina 
Peixoto. Ivan Dias da Silva e Samara Dias da 
Silva fi lhos de António Manuel Silva e de Ana 
Gisela Lourenço. Lourenço Marques Garcia 
fi lho de Bruno Jorge Garcia e de Helena Maria 
Soares. Maria Benedita Soares fi lha de Miguel 
Sérgio Soares e de Susana Maria Soares. Dia 15 
Carolina Isabel Fafi ães fi lha de Joaquim Jorge 
Fafi ães e de Isabel Paula Silva Pereira. Beatriz 
Fernandes Esteves fi lha de Mário Rui Esteves e 

de Carla Maria Oliveira. Bruna Daniela Oliveira 
fi lha de João Oliveira e de Susana Marisa 
Oliveira. Francisco Manuel de Carvalho fi lho de 
Francisco Miguel Carvalho e de Ana Rodrigues. 
Dia 21 Gonçalo Pinto Carneiro fi lho de João 
Paulo Carneiro e de Susana Maria Pinto. Dia 22 
Tiago Dias da Silva fi lho de Miguel Silva e de 
Marlene Dias. Dia 28 Maria Madalena Brandão 
fi lha de Gonçalo Reis Brandão e de Maria Luisa 
Lanços Brandão. Nuno Miguel Teixeira fi lho de 
Nuno Filipe Teixeira e de Isabel Teixeira. Tomás 
Brito Ribeiro fi lho de Nuno Miguel Ribeiro e de 
Diana Brito. Dia 29 Rodrigo Sousa Coutinho 
fi lho de Nuno Miguel Coutinho e de Sofi a 
Raquel Mendes. Beatriz Couto Carvalho fi lha 
de Miguel Carvalho e de Patrícia Carla Barros 
Couto. Nicole Jesus Tomé fi lha de Nuno Miguel 
Tomé e de Neuza Cristina Rocha. Francisco 
Rodrigues fi lho de Ricardo Manuel Rodrigues e 
de Liliana Marisa Barbosa. Pedro Tiago Freitas 

fi lho de Carlos Magno Freitas e de Cláudia 
Machado.

Casamentos: Dia 14 Tiago Filipe Moreira de 
Azevedo e Filipa Raquel Portilho. Júlio António 
Teixeira e Isabel Maria Granja da Rocha. Dia 
28 Miguel Carvalho e Patrícia Carlos Barros 
Coutinho.

Óbitos: Dia 1 Filipe Jaime Pinheiro. Dia 5 
Justino de Sousa. Dia 16 César Biscaia Glória. 
Dia 20 Joaquim Ribeiro da Silva. Dia 22 Aurora 
da Rocha Paiva. Dia 24 Manuel Vieira. Dia 
26 Alcide Ferreira Monteiro Veloso. Dia 28 
Joaquim Francisco Cadilhe. Fernando Manuel 
Batalha Gomes.

Bodas de Prata: Dia 4 Ana Maria e Herculano 
Miguel

Movimento Demográfi co - Junho
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Editor:
P.e Fernando C. Lemos

EXPOSIÇÕES
5 a 15 de Julho
ALFÂNDEGA NOVA: O SÍTIO E O SIGNO 
– Fotografi a de G. Basílico, Paul den Hollander, D. 
Fleming, José M. Rodrigues e Humberto Rivas.
Apoio: Museu dos Transportes e Comunicações
Salão Nobre da Junta de 2ª a 6ª das 9h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 17h30

19 de Julho a 13 de Agosto
AS CAPELAS DE LEÇA – RÉPLICAS DO 
MESTRE ZÉ CARTAXO
Salão Nobre da Junta de 2ª a 6ª das 9h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 17h30
Sáb. e Dom. das 15h00 às 18h00

CONFERÊNCIAS
4 de Julho - AS PONTES DO PORTO
António Manuel de Almeida Garrett
Salão Nobre da Junta às 22h00

12 de Julho
II JORNADAS DE HISTÓRIA E 
PATRIMÓNIO DE LEÇA DA PALMEIRA
Salão Nobre da Junta das 10h00 às 13h00 e das 15h00 
às 18h00
1º Painel (manhã)
A Alma do Rancho Típico da Amorosa. Figuras e 
Factos – João Pimenta/Delfi m Leite
Leça da Palmeira: abordagem histórica à 
sustentabilidade dos oceanos – Joel Cleto
2º Painel (tarde)
A actual freguesia de Leça da Palmeira em meados 
dos Séc. XIII – Isabel Lago
Igreja Matriz de Leça da Palmeira. Arquitecturas de 
um Temp(l)o – A. Cunha e Silva/Rocha dos Santos

CONCERTO DE MÚSICA ANTIGA
11 de Julho - Salão Nobre da Junta às 21h30

MOMENTO DE BAILADO
12 de Julho
Centro Franciscano de Pastoral e Acção Social às 
21h30. Apoio: Escola de Ballet de Leça

CINEMA PARA SENIORES *
De 3 a 16 de Julho
Salão Nobre da Junta às 15h00

ATELIERS *
22, 24, 29 e 31 de Julho
A Ofi cina do Mestre Zé (ateliers de carpintaria, no 
âmbito da exposição “As Capelas de Leça”)
Salão Nobre da Junta às 11h00

VISITAS A MONUMENTOS E MUSEUS *
8 de Julho às 15h00 – Museu dos Bombeiros
13 de Julho às 11h00 – Farol da Boa Nova
17 de Julho às 15h00 – Forte de Nossa Senhora das 
Neves

DIA NACIONAL DOS AVÓS *
28 de Julho - Jogos Tradicionais e construção de 
brinquedos por avós e netos. 
Parque Eng.º Pinto de Oliveira às 15h00

FESTAS DE SANT’ANA E FESTARTE
25 de Julho – Sexta – Feira
18h 00 – Cerimónia de hastear das bandeiras e hinos 
dos países
Adro da Igreja Matriz de Leça da Palmeira (Abertura 
ofi cial do XI FESTARTE).
21h30 – Cerimónia de abertura do XI FESTARTE
Actuação dos Grupos Folclóricos Estrangeiros
Parque Eng.º Pinto de Oliveira

26 de Julho – Sábado
9h00 – 13h00 – Encontro Internacional de Etnografi a 
e Folclore.
Auditório Infante D. Henrique (A.P.D.L.)
21h30 – Concerto Musical com a Banda “Nova 
Onda”
Parque Eng.º Pinto de Oliveira
00H00 – Fogo de Artifício

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE DE LEÇA DA PALMEIRA

27 de Julho – Domingo
11h00  – Missa na Igreja Matriz.
14h30  –  Desfi le Etnográfi co.
15h00  – Recepção ofi cial, no Salão Nobre da Junta 
de Freguesia de Leça da Palmeira.
15h30  –  Inicio do Festival com a participação de:
Rancho Típico da Amorosa
Folk Ensemble Handrlák - República Checa
Grupo Típico “O Cancioneiro” de Águeda – Beira 
Litoral
Taiwan Youth Dance Company – Taiwan
Grupo Etnográfi co de Danças e Cantares do Minho 
– Lisboa
Ensemble Akademsko Drustvo Belgrado – Sérvia 
Rancho Folclórico de Gouxaria – Alcanena / Ribatejo
Punjab Cultural Promotion Council – Índia
Rancho Típico de S. Mamede de Infesta
Bartina Folkdance Ensemble – Hungria
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira – 
Coimbra

Los Makay e Ballet  Malambo Argentino – Argentina
Compañia Flamenca Cármen Guerrero – Cadiz / 
Espanha
Parque Eng.º Pinto de Oliveira
21h15 –  Animação da Feira de Artesanato pelo 
Grupo Paroquial de Teatro de Leça da Palmeira
Adro da Igreja Matriz de Leça da Palmeira
22h00 – Concerto Musical com a Banda “Iniciadores” 
ou “Ofi cina de Música”
Parque Eng.º Pinto de Oliveira
22h00 –  Baile Folk
Inicio das ofi cinas de dança, na Escola E.B. 2,3 de 
Leça da Palmeira

FEIRA DE ARTESANATO
E ANIMAÇÃO NOCTURNA

26 de Julho a 1 de Agosto
A Feira de Artesanato, funcionará de 26 de Julho a 1de 
Agosto entre as 19h30 e as 23h00 e terá animação com 
os Grupos Folclóricos entre as 22h00 e as 23h00.
No Domingo dia 27, a feira terá inicio às 15h00.  
Adro da Igreja Matriz de Leça da Palmeira

30, 31 e 1 de Agosto
10h00 – 12h00 – Ateliês de Dança, no Adro da Igreja 
Matriz de Leça da Palmeira, com os Grupos da Sérvia, 
Hungria, República Checa, Espanha, Índia, Taiwan e 
Argentina.

31 de Julho e 1 de Agosto
20h00 – 22h00 – Festival Internacional de 
Gastronomia
Sérvia, Hungria, República Checa, Espanha, Índia, 
Taiwan e Argentina.

3 de Agosto – Domingo
22h00 – Baile Folk, de despedida e encerramento 
do atelier de dança na escola E.B. 2,3 de Leça da 
Palmeira.

Apoios:
Câmara Municipal de Matosinhos
Rancho Típico da Amorosa
Paróquia de Leça da Palmeira

* Inscrições mediante marcação prévia
Programação sujeita a alterações

Informações e Inscrições:
Junta de Freguesia de Leça da Palmeira
Av. Dr. Fernando Aroso, 371 – 4450-665 Leça da 
Palmeira
Telf: 22 999 70 30 – Fax: 22 999 70 36
E-mail: geral@junta.pt - Site: www.junta.pt 

II Mês Cultural de Leça da Palmeira
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Quem hoje olha para a actual Residência 
Paroquial pode achá-la um edifício demasiado 
imponente, mas poucos se recordarão do que 
levou à sua construção e muito menos da 
residência anterior, que estava situada noutro 
local. 
A Residência Paroquial original tinha sido 
construída no início do século XIX e estava 
localizada na área ocupada pelo actual adro e 
tômbola. Fora oferecida à Paróquia por José 
Domingues de Oliveira.
No início dos anos 60 do século XX, o 
rebaixamento da actual Avenida Dr. Fernando 
Aroso, a construção do Salão Paroquial, 
a necessidade de alargamento do adro da 
Igreja Paroquial e, sobretudo, a necessidade 
de alojar os vários sacerdotes coadjutores do 
Pároco, levaram o Padre Alcino Vieira dos 
Santos a considerar a construção de uma nova 
Residência Paroquial.

A inviabilidade funcional da Residência 
Paroquial existente, provocada pelo 
rebaixamento da actual Avenida Dr. Fernando 
Aroso, levou o Pároco e a Comissão 
Fabriqueira a negociar com a Câmara 
Municipal de Matosinhos a compensação 
pelos prejuízos provocados a toda a população 
católica de Leça da Palmeira. Nesse sentido, 
foi proposto à autarquia a autorização 
para a construção de uma nova Residência 
Paroquial, no terreno oferecido pela Junta 
de Freguesia, comprometendo-se a Câmara 
a pagar o valor real do edifício existente. 
A Câmara Municipal aceitou as condições 
propostas pela Paróquia, indemnizando-a no 
valor de 310.000$00, permitindo igualmente 
o direito ao uso de todos os materiais da antiga 
residência e assumindo o compromisso de 
rebaixar o terreno, incorporando-o no adro da 
Igreja Paroquial.

Em Dezembro de 1961, o Padre Alcino 
apresentava neste Jornal o projecto da nova 

Residência Paroquial, que, tal como o do Salão 
Paroquial, foi da autoria do arquitecto Bruno 
Reis. A construção justifi cava-se porque «Por 
agora, o Pároco tem apenas um Coadjutor 
– o que é manifestamente insufi ciente para as 
suas necessidades. 
Forçosamente, em casa do Pároco se têm 
de hospedar outros Sacerdotes, chamados 
à colaboração com ele, como sejam 
Missionários, Pregadores, Confessores, etc.
Os Sacerdotes têm de ser homens de estudo; 
e daí, a necessidade de prever, não apenas 
instalações para atender o público – serviço 
de cartório – mas gabinetes remotos, onde 
se possam recolher, para o estudo e para a 
oração.
Ao número de Sacerdotes, corresponde, 
necessariamente, um número conveniente de 
pessoas que tratem da vida doméstica.
Tudo isto justifi ca o número de dependências 
constantes da planta.»

Em Maio de 1962, iniciaram-se as obras 
da nova residência paroquial, ao mesmo 
tempo que se concluíam as obras do Salão 
Paroquial e do Bairro dos Pobres. O apelo 
à generosidade dos paroquianos foi mais 
uma vez uma constante, por parte do Padre 
Alcino.

Três anos após o início das obras, a 3 de 
Maio de 1965, a actual Residência Paroquial 
era fi nalmente inaugurada, durante a Festa 
da Paróquia e contou com a presença de D. 
Alberto Cosme do Amaral, Bispo Auxiliar 
do Porto. Mais uma vez, os Leceiros deram 
uma prova cabal da sua dedicação e empenho 
às iniciativas da Paróquia. O empenho das 
forças vivas de Leça da Palmeira permitiu que 
o Pároco, os seus Coadjutores e o pessoal de 
apoio passasse a ter uma residência condigna, 
em termos de condições de habitabilidade e de 
espaço e que respondesse às necessidades da 
Igreja.

InauguraçãoMaio de 1965

Residência ParoquialResidência Paroquial
História de Uma Construção

Por: Jorge Sequeira

Fase Final da Construção

Início da Construção

Projecto

1961
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