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Anunciado em Janeiro, pelo Papa Bento XVI, tem 
início no dia da Solenidade de S. Pedro e S. Paulo, 
a 29 deste mês, um “especial ano jubilar” dedicado 
ao Apóstolo S. Paulo, por ocasião da celebração 
dos 2000 anos do nascimento desta fi gura central 
da Igreja primitiva. O Ano Paulino irá prolongar-se 
de 28 de Junho de 2008 a 29 de Junho de 2009. Na 
altura, o Papa lembrou que Paulo passou de “violento 
perseguidor dos cristãos” a Apóstolo de Jesus e por 
Ele sofreu e morreu. Esta proclamação foi feita na 
Basílica de São Paulo Fora de Muros, em Roma, 
onde está o túmulo do Apóstolo, que ali morreu no 
ano 67, o que faz daquele templo e da cidade os 
locais privilegiados para a celebração deste Ano 
Paulino. O destaque principal desta edição d’ A Voz 
de Leça é aquele que foi uma das fi guras que marcou, 
de forma decisiva, a história do Cristianismo. Paulo 
foi o Apóstolo que anunciou o Evangelho em todo 
o mundo antigo, sem nunca vacilar perante as 
difi culdades, a prisão, a tortura e a morte. Assim, este 
jubileu será, sobretudo, uma celebração ecuménica, 
porque S. Paulo quis muito levar a Boa Nova a 
todos os povos, e através desse anúncio promover a 
concórdia e a unidade entre todos os cristãos. 
A nível local recordamos uma grande fi gura de 
Leça da Palmeira, o Sr. Comendador António de 
Carvalho, fundador da extinta FACAR, e um grande 
benemérito desta Paróquia, como já foi lembrado 
em edições anteriores, a propósito da memória da 
construção do Salão Paroquial. É principalmente 
nessa qualidade que é aqui recordado, mas não pode 
ser esquecida a sua vertente de grande empresário, 
muito à frente do seu tempo, que não sendo Leceiro, 
aqui localizou uma empresa que viria a atingir 
dimensão nacional e europeia, ao mesmo tempo 
que era a maior empregadora do concelho. Viria a 
desaparecer na “loucura” colectiva do período pós 
– revolucionário de 1974. Com a sua extinção nada 
foi como dantes nesta nossa terra e Leça da Palmeira 
perdeu económica e socialmente, porque famílias 
inteiras foram atiradas para o desemprego. Hoje, 
para quem se lembra, a zona onde fi cava a FACAR 
está irreconhecível – ali nasceram condomínios que 
vieram acrescentar pessoas, se calhar com poucas ou 
nenhumas ligações à terra, apenas com vontade de ter 
boas vistas lá do alto das “torres”,(devem ser bonitas 
mesmo, as vistas…). Mas Leça perdeu identidade, 
tal como já tinha perdido com os “Paços”,(da Boa 
Nova, Quinta dos Ingleses e outros…), e hoje é mais 
conhecida por ser uma das zonas do Grande Porto 
onde o m² é mais caro, logo é “chique” vir morar para 
Leça, de preferência para um desses condomínios. 
Só não nos levam a Petrogal daqui, que podia ser 
deslocalizada para outra parte do país. Antes outra 
FACAR! 
Mas lá continua a refi naria, ironicamente, qual “pano 
de fundo” de alguns desses “bairros” chiquíssimos.

Marina Sequeira
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

O Risco de Educar
(continuação do número anterior)

II – DE QUE EDUCADORES PRECISAM 
OS NOSSOS ALUNOS

“O Bom Pastor dá a sua vida pelas suas 
ovelhas.”
Partindo de Cristo, Bom Pastor, o melhor 
modelo que podemos encontrar neste 
contexto, percebemos como os nossos alunos 
precisam de educadores dispostos a entrar no 
processo de crescimento, oferecendo o melhor 
de si mesmos, em favor  dos jovens, gastando 
a vida por eles.

Ao falarmos dos educadores, que os nossos 
alunos precisam, não entendemos apenas os 
professores, mas toda a comunidade envolvida 
no processo. Porém, não nos podemos 
esquecer deles, como ponto de referência 
central da Escola.

1. Os “bons professores”

Vale bem a pena escutar a opinião de alunos, 
numa idade tão tenra como a que a seguir vai 
indicada:
- “Um professor é para os alunos o que a água 
é para a terra.” (11 anos)
- “ Um professor nunca deve perder a calma 
ou ignorar-nos. Gosto de um sorriso e de uma 
palavra amiga.” (9 anos)
- “Um professor não deve ter favoritos. Nem 
separar os mais inteligentes, dos menos”(12 
anos)

Se fi zermos um pequeno exercício de 
memória, quando pensamos nos professores 
que tivemos, ao longo da nossa vida 
escolar, caímos na conta, de que alguns não 

recordamos nada, de outros, recordamos as 
atitudes caricatas. Mas certamente haverá, um 
ou dois que se destacam, e que recordamos 
com afecto, amizade e reconhecimento.

E o que é que recordamos desses professores? 
O seu testemunho,  seu estímulo, a sua ajuda, 
o seu conselho, e até a sua correcção amigável 
e o seu profi ssionalismo. De alguma maneira, 
tocaram a nossa vida, motivaram o nosso 
interesse, e foram capazes de despertar em 
nós, a força e a motivação para dar o nosso 
melhor.

2. Perfi l do Educador

O perfi l que vamos referir, refere-se a diversos 
aspectos a considerar na acção educativa:
Da lista de boas qualidades percebemos cinco 
grandes áreas:
- qualidade técnica, didáctica  e pedagógica
- interpretação da realidade – uso das novas 
tecnologias – capacidade de trabalho em 
equipa.
Realizando o seu trabalho com os alunos – 
criando condições para o desenvolvimento da 
criatividade e da imaginação-conhecimento 
do modo como os alunos se desenvolvem.

Qualidade humana e moral: que abre a 
pessoa ao diálogo, à riqueza em motivar o 
outro,
- numa atitude educativa em motivar os alunos 
com mais difi culdade – fazendo participar 
todos os alunos e motivando-os a aprender 
– no respeito pelo outro pelos valores e pela 
vida.

Qualidade profi ssional: sabendo que a alta 
motivação do professor aumenta a motivação 

dos alunos – com capacidade para criar um 
ambiente educativo na sala de aula – fazendo-
se presente no meio dos jovens com uma 
presença activa e amiga – com disponibilidade 
para aprender sempre sobretudo aprender com 
alunos.

3. Num estudo realizado pelo Ministério da 
Educação na Inglaterra, sobre o professor 
ideal, os alunos defi niram sobre o que 
consideram ser “um bom professor”, e quais 
as características que os ajudaram nos seus 
resultados.
Os alunos disseram que um bom professor:

 - é amável – é generoso – escuta – encoraja – 
acredita no aluno – mantém as confi dências 
– gosta de ensinar a sua disciplina – gasta 
tempo a explicar as coisas – sabe o que 
ensina – permite aos alunos ter opinião – 
não desiste de nenhum aluno – dá atenção 
a cada um – diz a verdade – perdoa – fala 
da vida real – torna os alunos responsáveis 
– valoriza o aluno como pessoa – é honesto 
– é paciente – sorri – é pessoa de fé.

Nesta lista, percebemos que a área de factores 
preponderante é a da relação.
Tendo uma boa relação com os alunos tudo se 
transforma.
O professor ensina e aprende com o aluno, 
que por sua vez, aprende e ensina o professor. 
E esta interacção converte-se num processo 
de mútua troca, torna-se encontro, torna-
se eu no outro, o outro em mim, torna-se 
comunidade!

Aqui temos em síntese, na sociedade confusa 
e revolta de hoje, o modelo de educadores, 
que os alunos de hoje precisam!
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Ano Paulino, Uma Proposta Pastoral
O Papa Bento XVI proclamou um “Ano 
Paulino”, para celebrar os 2000 anos do 
nascimento de São Paulo, com início na 
Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo, a 29 
de Junho de 2008, e a terminar um ano depois. 
Este Ano Paulino coincide, no tempo, com uma 
outra proposta feita pelo Santo Padre a toda 
a Igreja: a convocação de um Sínodo sobre a 
Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. 
Esta simultaneidade sugere-nos a convergência 
dos dois temas nas propostas pastorais. Paulo, 
grande Apóstolo da Palavra, pode ser o nosso 
guia para descobrirmos, mais profundamente, o 
lugar da Palavra de Deus na vida e na missão da 
Igreja. Basta pensar que ele é o autor sagrado 
mais frequentemente lido na Liturgia. (…) 
Paulo e a nova fronteira da evangelização 
Paulo protagonizou, na sua experiência de 
Apóstolo, o alargamento do horizonte dos 
destinatários do Evangelho, problema actual na 
relação da Igreja com a sociedade. (…) 
Identifi ca aí a sua graça própria: “A mim, o 
menor de todos os santos, foi dada a graça de 
anunciar aos gentios a insondável riqueza de 
Cristo” (Ef 3,8), de tal modo que aqueles que 
se convertem a Cristo são “concidadãos dos 
santos, membros da casa de Deus” (2,19). Este 
alargar do horizonte do anúncio do Evangelho 
é o desafi o feito à Igreja por João Paulo II, 
lançando-a para uma nova evangelização. É que 
a Igreja também hoje corre o risco de limitar o 
anúncio de Jesus Cristo àqueles que continuam 
no seu redil, compreendem a sua linguagem 
e conhecem as suas leis, e tem difi culdade 
em anunciar Jesus Cristo a uma sociedade 
cada vez mais secularizada. As sociedades 
contemporâneas, apesar de muito diferentes das 
sociedades do Império Romano do século I, têm 
traços comuns: estão profundamente marcadas 
pelo hedonismo e pelo materialismo, reduzindo 
o problema de Deus ao arbítrio e à decisão 
humana, fi el a ritos, mas incapaz de reconhecer 
o Deus vivo e transcendente. Por outro lado, 
em ambas se notam sintomas de insatisfação, 
que pode transformar-se em abertura à surpresa 
vivifi cante do anúncio de Jesus Cristo. (…)

O evangelizador possuído por Jesus Cristo 
(…) Para Paulo tudo começou na estrada de 
Damasco, onde Cristo ressuscitado se lhe 
manifesta e lhe faz o chamamento de pôr todo 
aquele zelo com que perseguia os cristãos, 
com os quais Jesus Se identifi ca, ao serviço do 
Evangelho, a boa-nova da salvação. “Quem és Tu 
Senhor?” “Eu Sou Jesus a Quem tu persegues” 
(cf. Act. 26,12-16). Paulo nunca mais duvidará 
que o Evangelho que anuncia o recebeu naquele 
momento. (…) Esta fi delidade de Paulo a Jesus 
Cristo sugerir-nos-á caminhos de conversão 
para todos os evangelizadores, também eles 
chamados a deixarem-se possuir por Jesus 
Cristo para poderem anunciar o Seu Evangelho. 
O alargamento do anúncio do Evangelho aos 
descrentes e aos que abandonaram a vida cristã, 
supõe evangelizadores com as características 
exigidas pela nova evangelização. No dizer 
de João Paulo II, esses evangelizadores têm 
de ser possuídos de um novo ardor, (…) As 
Igrejas de Portugal necessitam de repensar 
estes dois elementos da nova evangelização. 
É preciso identifi car, preparar e enviar esses 
evangelizadores. (…)
O Ano Paulino pode ajudar-nos a sistematizar 
essa pastoral específi ca, porque Paulo foi o 
maior evangelizador de todos os tempos. 

Um novo ardor! 
Evangelizar não é uma estratégia e não se reduz 
a um programa: é uma paixão de amor por Jesus 
Cristo e pelos nossos irmãos e irmãs. Com 
Paulo, o ardor da evangelização brota da sua 
paixão por Jesus Cristo. O encontro com Cristo 
na estrada de Damasco mudou a sua vida. Aos 
Filipenses confessa ter sido completamente 
apanhado por Jesus Cristo “para o conhecer na 
força da sua ressurreição e na comunhão com os 
seus sofrimentos, conformando-me com Ele na 
morte, para ver se atinjo a ressurreição de entre 
os mortos” (Fil 3,10-11). 
O anúncio querigmático 
(…) O primeiro anúncio é de Jesus Cristo 
salvador, morto e ressuscitado, mas com a 
particularidade de se adaptar aos destinatários. 
Aos judeus ele anuncia Jesus como o Messias 
esperado e a plena realização de todas as 
Escrituras (cf. Act 9,20.22; 13,16ss). Aos 
gentios anuncia Jesus ressuscitado com desafi o 
à conversão “dos ídolos a Deus, para servir 
o Deus vivo e verdadeiro” (1Tes 1,9). Este 
anúncio aos gentios é o grande desafi o das suas 
viagens apostólicas, embora nunca descurando 
o anúncio aos judeus. (…) Foi talvez a sua 
pregação no Areópago de Atenas que o levou a 
convencer-se mais de que só com as sabedorias 
humanas não se chega à sabedoria da Cruz (cf. 
Act 17,16ss). 
Neste Ano Paulino, temos de pressentir por que 
caminhos nos conduziria Paulo, se partilhasse 
hoje, connosco, a missão evangelizadora da 
Igreja. 
A exigência do percurso catequético 
 (…) O caminho catequético leva, sobretudo, à 
identifi cação com Cristo. (…) 
Na sua catequese, Paulo não separa a vida 
pessoal do cristão da vida da Igreja: o cristão 
caminha em Igreja e não é apenas o indivíduo 
que se identifi ca com Cristo, mas toda a Igreja 
se identifi ca com Cristo. (…)
Esta descoberta da vida nova em Cristo é uma 
autêntica iniciação à vida, é a iniciação cristã, 
chamar-se-lhe-á mais tarde. É uma descoberta, 
de surpresa em surpresa, até à alegria do estar 
para sempre com o Senhor. É uma caminhada 
catecumenal, porque aprofunda continuamente 
a alegria do seu início: a fé em Jesus Cristo e o 
mergulhar n’Ele, no Baptismo. O Ano Paulino 
oferece-nos estímulo para aperfeiçoar a nossa 
catequese e conceber a acção pastoral como um 
meio de aprofundar um processo contínuo de 
iniciação cristã. 
Prioridade da experiência comunitária da fé 
Para Paulo o Evangelho é uma força de 
comunhão. (…) Paulo concebe a sua missão 
como um edifi car contínuo da Igreja que Jesus 
Cristo, deseja e ama. O seu principal instrumento 
catequético são as suas cartas, todas elas directa 
ou indirectamente, dirigidas às Igrejas. Estas 
são o seu interlocutor. Catequizando as Igrejas, 
faz uma catequese sobre a Igreja. 
(…) A unidade das Igrejas é preocupação 
contínua de Paulo e causa de muito sofrimento. 
Antes de mais a preocupação de garantir que 
as Igrejas que nasceram da sua missão junto 
dos gentios, estejam em comunhão com as 
Igrejas da Palestina, constituídas, sobretudo, 
por cristãos vindos do judaísmo. (…) Mas 
para ele é sobretudo importante que a fé seja a 
mesma. Essa preocupação leva-o a Jerusalém, 
para se encontrar com os outros Apóstolos, e a 

reconhecer a primazia de Pedro (cf. Gal 1,18s; 
2,1-10). (…) O Ano Paulino oferece-nos ocasião 
de uma refl exão pastoral sobre a verdade da 
Igreja e a maneira de construir a unidade da 
comunhão, na imensa variedade de carismas 
que voltaram a enriquecer a Igreja do nosso 
tempo. As estruturas da Conferência Episcopal 
Portuguesa são chamadas a estar mais atentas 
a esta realidade que, se constitui uma riqueza 
da Igreja, é também o seu principal desafi o na 
construção da unidade. 
Corresponsabilidade na missão 
A paixão por Jesus Cristo, Paulo transmitiu-a 
aos outros cristãos, infundindo neles o mesmo 
ardor pela missão. (…) Paulo percebeu que toda 
a Igreja é chamada a ser, com os Apóstolos, 
corresponsável na missão. Agregou ao seu 
ministério cooperadores zelosos: presbíteros, 
que “trabalham na palavra e na instrução” 
(1Tim. 5,17), cristãos, mulheres e homens, 
empenhados no “trabalho do amor” (1Ts. 1,3). 
(…) 
(…) a Igreja é o verdadeiro sujeito da missão 
e que todos os baptizados são corresponsáveis, 
segundo a sua graça própria ou o ministério que 
lhes foi entregue. A importância e especifi cidade 
do ministério ordenado não pode signifi car a 
clericalização da Igreja. 
Propostas de meios pastorais para a vivência 
do Ano Paulino 
(…) o Ano Paulino oferece uma ocasião 
riquíssima para o nosso serviço às Igrejas. Cada 
uma encontrará os meios que considere os mais 
adaptados para o viver e celebrar. No entanto 
a Conferência Episcopal, órgão ao serviço da 
unidade de todas as Igrejas de Portugal, propõe 
a todas os seguintes instrumentos pastorais: 
1. “Um ano a caminhar com São Paulo”. Trata-
se de um itinerário catequético, tendo Paulo 
como guia, que além do conhecimento mais 
profundo do Apóstolo, nos fará percorrer, 
durante 52 semanas, as principais etapas do 
caminho cristão. Apresenta um tema para cada 
semana do ano e destina-se, além das pessoas 
individualmente, às famílias, aos grupos 
paroquiais, à pastoral juvenil, aos Movimentos. 
2. A vivência da Liturgia. Os textos de São 
Paulo são dos que mais continuamente são 
lidos na Liturgia. Propomos, durante este ano, 
uma valorização destes textos, sobretudo nas 
homilias, não esquecendo que a Liturgia é a 
grande catequese da Igreja. (…) 
3. Estudos sobre São Paulo. A Faculdade de 
Teologia, nos seus diversos Centros e Escolas 
fi liadas, oferecerá ao Povo de Deus, sessões de 
estudos paulinos. 
4. Valorização de outras ofertas, particularmente 
a apresentada pela família Paulista (Padres, 
Irmãs paulistas e Pias discípulas). 
5. A festa da conversão de São Paulo, no 
próximo ano, será celebrada ao Domingo. Será 
organizada uma grande celebração nacional 
nesse dia, na Igreja da Santíssima Trindade, em 
Fátima, centrada num aspecto englobante da 
doutrina de Paulo. 
Ao celebrar o Ano Paulino, queremos ter o 
Apóstolo Paulo como guia inspirador da nossa 
missão de pastores, de todos os evangelizadores, 
de quantos, neste mundo secularizado, querem 
viver connosco a aventura da Igreja. 

Fátima, 6 de Maio de 2008

(Excertos da Nota Pastoral da Conferência 
Episcopal Portuguesa)
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Procissão do Corpo de Deus
O Sol Não Saiu da Caixa

Pois foi! O sol não “saiu da caixa” para a 
Procissão do Corpo de Deus. Não saiu o 
sol, mas a chuva parou momentaneamente 
para que a Procissão pudesse acontecer. 
E percorreu o seu itinerário habitual, com 
as crianças da Profi ssão de Fé, com talvez 
menos gente a acompanhar, com algum frio 
e até chuva, mas não deixou de sair.
O empenho de todos quantos trabalharam 
para que mantivesse o carácter digno que 
merece o Dia do Corpo de Deus, em que 
a Igreja celebra a instituição da Eucaristia 
e a leva aos nossos caminhos do dia-a dia, 
apesar da manhã chuvosa do dia 22 de 
Maio. Os tapetes de fl ores, em especial da 
zona do Castelo, também não deixaram de 
ser um exemplo da dedicação de quem, com 
engenho e muita arte os construiu.  

Marina Sequeira

No passado dia 3 de Maio, no Salão Paroquial 
de Leça da Palmeira, pelas 21h45, o Rancho 
Típico da Amorosa realizou mais um 
grandioso espectáculo intitulado “Tradições 
de Leça”.
 Tendo já sido encenado não há muito tempo, 
esteve como que “guardado na gaveta” e feitas 
modifi cação a alguns quadros, no sentido de 
melhorar a encenação e de aumentar um ou 
outro quadro, o R.T.A. conseguiu repôr esta 
produção que muito nos conta da vida “na 
Leça rural de antigamente” - o quotidiano do 
lavrador que trabalhava na lavoura de sol a 
sol, e só parava nos dias de preceito da Igreja, 
para romarias ou cumprir as suas promessas, e 
mesmo assim nem sempre. Pretendeu-se, desta 
forma, mostrar aos mais novos o dia-a-dia do 
homem do campo, bem como os momentos de 
lazer, ao longo dos 365 dias do ano. 
A adesão do público foi boa, tendo sido 
o R.T.A. muito felicitado por mais uma 
brilhante iniciativa organizada em conjunto 
com a Junta de Freguesia de Leça da 
Palmeira. O R.T.A. mostra desta forma que 
continua muito vivo e sempre disposto a 
fazer o que melhor sabe para manter vivas 
as tradições da nossa terra, e levar o nome 
de Leça da Palmeira o mais longe possível, 

embora nem sempre os apoios sejam os 
melhores e sufi cientes para esta causa. 
A época alta do ano no mundo do folclore está 
já a começar, com festivais e demonstrações 
de norte a sul do país, e o Ranho Típico da 
Amorosa não é excepção, 
tendo organizando em Maio 
passado o festival do Senhor 
de Matosinhos e participado 
no mesmo mês no Festival 
do Danças e Cantares do 
Minho em Lisboa. Em 
Junho continua a participar 
em outros eventos, como 
o Festival de Boidobra 
na Covilhã, Festival de 
Aniversário do Típico de 
Ançã, em Cantanhede, 
Festival de Vila Nova 
do Coito em Santarém e 
Festival de Gouveia, na 
Serra da Estrela. Muitas 
outras actuações estão já 
agendadas para o resto do 
ano, mas neste momento 
o trabalho do R.T.A. 
concentra-se em mais uma 
edição do FESTARTE, este 

ano a realizar entre 24 de Julho e 4 de Agosto, 
com a participação da maior parte dos grupos 
já confi rmada faltando apenas a confi rmação 
de um ou outro grupo.

João Teixeira

R.T.A encena “Tradições de Leça”

Foram representados os seguintes quadros: 
 Janeiras Dois cânticos alusivos à quadra
 Moda da Carrasquinha Dança recreativa
 Cenas do Entrudo O “Testamento do Judas”
 Quando meu compadre Encenação de quadro
 O Senhor da Serra Dança alusiva ao trabalho do serrador
 Bendito Melodia cantada na Procissão dos Enfermos
 S. João “O tostãozinho para a cascata”
 Regadinho Dança de roda
 Pregões Vendedores ambulantes
 Arregaça Dançada depois das regas
 Apanha do Sargaço O adubo para as terras
 Vira de Oito Dança de Pescadores
 Desfolhada Alusão ao Abílio da Moleira
 Vira de Roda Dança de sedução
 Almas Santas Melodia com que se pedia esmola
 S. Martinho O vinho, a alegria, a desmesura… 
 Chula Vareira Dança de Pescadores
 Lavadeiras do Rio Leça O canto e a coscuvilhice
 O avental da Curiquinha Dança recreativa
 Mansidão Dançava-se a caminho das romarias
 Os trajes tradicionais de Leça Apresentação de Trajes
 Tirana Dançava-se nas amplas cozinhas leceiras
 Canção de embalar Cena familiar
 Natal Adoração ao Menino Jesus
 Janeiras Cântico de Pastores



de “pelo S. João os bois beberem nas pegadas”, 
“…cobre o milho o rabo ao cão”.
Uma tradição leceira deste mês de Junho é a 
cascata, que nos traz à memória o deslumbramento 
da imaginação, da harmonia e da inocência 
do representar o quotidiano da nossa terra em 
pequenas fi guras de barro compradas na feira da 
louça do senhor de Matosinhos.
A festa era tal que até se cantava: S. João da Boa 
Nova. / Nós te qu’remos festejar! / E se queres 
uma prova, / A tradição se renova, / ‘Stamos na 
rua a cantar! / … Da nossa terra formosa, / Foste 
festa popular! /E desta forma amorosa, / Vem tua 
Leça briosa, / A tradição reatar.
As crianças na rua faziam uma pequena cascata, e 
por vezes só com um dos Santos na mão, pediam 
“um tostãozinho para a cascatinha”.

Em Julho, já com o tempo mais quente, começava 
o ritual dos banhos, primeiro no rio Leça, com 
fundos lodosos perigosíssimos onde muitos jovens 
fi caram; mais tarde os banhos de mar tomados de 
manhã bem cedo e rápido porque o trabalho não 
esperava.
Em meados de Julho regavam-se os campos para 
o que se cavavam sulcos extensos de modo a 
conduzir a água.
Com Agosto à porta surgem as romarias 
populares, e além das festividades anuais que cada 
freguesia ainda mantém, perduram as populares e 
tradicionais romarias, meio pagãs, meio religiosas, 
onde o povo dá largas à boa disposição.
Pertencem ao número dessas romarias a Santa 
Eufémia, no alto da Carriça, onde o nosso pai 
Moisés ia de bicicleta, comprar as alhos e a 
melancia; a Senhora do Bom Despacho na Maia, 
etc.
Espontaneamente, ou não, os romeiros juntavam-
se em grupos, designados por rusgas e manhã cedo 
lá iam a pé cantando e dançando, regressando ao 
escurecer, já com os farnéis vazios.
Destas rusgas nasceu o Rancho Típico da Amorosa 
defensor e guardião das tradições leceiras que 
com os seus trajes tão bem conservados, cantares 
e dançares, mantém vivas não só as tradições 
leceiras mas também a alma do nosso povo. É um 
regalo vê-los actuar! Obrigado Raúl.
Durante muitos anos os nossos primos Henriqueta 
e Hermano Rocha alimentaram a tradição 
cuidando com toda a dedicação desta nossa tão 
nobre associação.
Depois do árduo trabalho do campo durante o 
ano, chega Setembro com a verdadeira azáfama, 
pois é altura de trazer para casa o milho, outrora 
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Tradições Leceiras

Leça da Palmeira, uma cidade à beira – mar 
plantada desde antiquíssimos tempos tinha o 
seu modo de viver muito ligado à vida rural, 
nomeadamente ao calendário do homem do 
campo.
O lavrador leceiro cumpria religiosa e 
silenciosamente o seu paciente labor quotidiano 
ao ritmo que a própria natureza lhe impunha, só 
descansando um ou outro dia de festa, se isso lhe 
fosse permitido. Por vezes nem domingos havia!
De Janeiro a Dezembro vivia para o trabalho, 
relacionando muitos deles com as suas actividades 
tal como sucede com os meses de: Junho, o S. João; 
Julho, o de S. Tiago; Setembro, o de S. Miguel; 
Outubro, o dos Santos, Novembro o de Santo 
André, ou das sementeiras; e o de Dezembro, o do 
Natal ou o mês das matanças, por ser a época em 
que se mata o porco.
A indicação dos meses fazia-se por uma simples 
festa ou de qualquer acontecimento.
As estações do ano dividiam unicamente, em 
meses de Verão e meses de Inverno.
No inicio do mês de Janeiro era hábito grupos 
percorrerem as ruas acompanhados por música de 
um ou outro instrumento musical, indo de porta 
em porta cantar as janeiras.
Se o dono da casa correspondia abrindo-lhes a 
porta, cantavam-lhe: “Viva o dono desta casa / 
Raminho de salsa crua / Quando se põe á janela 
/ Ilumina toda a rua”. “Viva a dona desta casa / 
Quando põe o seu mantéu / Quando vaia para a 
igreja / Parece um anjo do céu. Viva tudo, Viva 
tudo / Viva tudo nesta hora / Viva também o 
menino / Para não fi car de fora”; caso isso não 
acontecesse, gritavam: “nesta casa cheira a unto 
aqui mora algum defunto. Esta casa cheira a breu 
aqui, morreu algum judeu”. E… toca a fugir!
Em Fevereiro, dizia-se: “Que matou a mãe ao 
soalheiro”, e também que: “Lá virá o meu amigo 
Março que fará o que eu não faço”; tudo isto, 
claro, relacionado com o tempo de sol e chuva que 
fazia. Era o mês do Carnaval ou Entrudo, época 
em que as pessoas se entretiam, disfarçando-
se com roupas velhas “correndo o entrudo ou o 
farrapão”, metendo-se com quem passava, usando 
esfregarem as caras, mutuamente, com farinha e 
previlhos. Embora actualmente escasseiem os 
farrapões, há os mascarados, sendo os encontros 
em modernos bailes em recintos fechados, estando 
em decadência o Carnaval grotesco vivido na 
rua.
Em Março, “em que tanto durmo como faço” ou 
em Abril de “águas mil, coadas por um funil” ou 
em que “queima-se o carro e o carril”, ocorria a 
Páscoa com todo o seu tempo de preparação, com 
as Procissões dos Passos, a queima do Judas em 
que é escolhida uma pessoa da comunidade para 
ser caricaturizado, representada por um boneco 
de palha com bombas no seu interior ao qual é 
chegado o fogo após ser lido em tom jocoso o 
seu “Testamento”, em verso, e a Visita Pascal; e 
com a chegada do último dia do mês é tradição, 
os leceiros, grandes e pequenos, cortarem as 
maias nos campos próximos para as colocar nas 
suas casas, em todas as portas, janelas e até nos 
quintais, sementeiras e aidos do gado e capoeiros.
Diz a crença popular que as maias, isto é, as fl ores 
da giesta, colocadas nas habitações, signifi cam os 
sinais postos ao longo do caminho para que Nossa 
Senhora não se enganasse, aquando da sua fuga 
para o Egipto com o Menino Deus.
Casa que não tinha maias colocadas ao entrar o 
mês de Maio “em que se comem as cerejas ao 
borralho”, o Diabo sujará tudo, além de outros 
estragos.
O mês de Junho, “com foucinha em punho” 
traz-nos os Santos Populares com todos os seus 
folguedos, as fogueiras e os bailes de rua que 
atingindo o seu ponto máximo no S. João, apesar 

transportado em carros de bois, descarregando-o 
no coberto onde era desfolhado, o que constitui um 
cerimonial, pois se durante o dia era um trabalho 
silencioso à noite, ao serão, juntavam-se os rapazes 
das redondezas. Quando alguém encontrava uma 
espiga vermelha, “milho rei”, tinha licença para 
distribuir abraços à roda. Se for espiga “rajada” 
ou “entremeada”, em vez de abraços à roda, são 
beijos. Os donos da casa ofereciam pão, vinho, 
e azeitonas, aparecendo quem tocasse, a gente 
jovem não resistia à tentação de dançar.
Em Outubro com os trabalhos já encaminhados e 
o inverno a aproximar-se vamos referir uma outra 
tradição leceira, que naturalmente desapareceu; 
referimo-nos às lavadeiras de Leça, que no 
braço doce do rio lavavam a roupa de sua casa 
e a de muitas famílias inglesas que à época aqui 
habitavam, constituía um ritual não só pelo 
trabalho mas também pelo aspecto social, pois 
permitia pôr em dia as notícias sobre a vizinhança 
com o desmascarar de alguns “segredos” e o 
levantar de alguns boatos! Era uma coscuvilhice! 
Claro que nos encontros com as mulheres da 
outra margem do Leça, por vezes as conversas 
azedavam, ao ponto de chegarem a vias de facto.
Novembro começa com a homenagem aos fi nados 
e aqui, por muito que nos custe, vamos falar dos 
enterros.
Assim, quando morria alguém “tocava o sino a 
sinal” por duas vezes se era mulher e três vezes 
se era homem.
O corpo é lavado. Se é homem faz-se-lha a barba, 
isto é o barbeiro dá-lhe uma “escanhoadela” e é 
vestido. Posto no caixão procede-se ao velório 
durante o qual se juntam familiares e amigos, 
sendo habitual à noite servir café e aguardente.
Á hora de sair o enterro o padre procede ao 
“levantar do corpo” organizando-se o cortejo 
fúnebre, à frente a cruz e dois acompanhantes aos 
guiões ou às borlas, serviço em que ganhámos 
alguns cobres conjuntamente com os nossos 
amigos Valdemar e Tito ao serviço do Sr. Silva 
Armador. A seguir o padre com o rapaz da 
caldeirinha e atrás do caixão os acompanhantes, 
familiares e amigos transportando palmas de 
fl ores e coroas.
Ainda em Novembro surgiam os vendedores de 
castanhas que as assavam no forno do padeiro, 
após o que as punham num saco de serapilheira, 
cuja boca fumegava, e percorriam as ruas de Leça 
apregoando: “Quentes e boas! São da quinta da 
minha avó”!

Em Dezembro, já com frio, e com um cerimonial 
festivo fazia-se a “matança do porco”. O animal 
engordado durante o ano, é amarrado a um 
banco ou a um carro de bois e morto, depois era 
chamuscado e lavado, aberto e desmanchado.
Neste último mês temos ainda o Natal, o qual 
deixaremos para uma crónica específi ca em 
tempo oportuno.
Haveria muitas outras tradições a referir porém 
este nosso escrito já vai longo. Deixaremos para 
outras oportunidades.   

Eng.º Rocha dos Santos
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Vigília de Pentecostes

No passado dia 10 de Maio, a Assembleia 
Paroquial de Jovens, representada por alguns 
dos seus membros, esteve presente na Vigília 
de Pentecostes da Diocese do Porto.

Este ano, ao contrário dos anteriores, a Vigília 
foi realizada em três locais diferentes e com os 
temas ESPERANÇA, CARIDADE e FÉ.  
Esta Vigília teve início na Igreja da Lapa, onde 
foi desenvolvido o tema Esperança. Alguns 
jovens deram testemunho e entoaram-se alguns 
cânticos sobre o tema.
Após a saída da Igreja da Lapa fi zemos um 
percurso de refl exão até à Igreja da Trindade, 
onde foi falado o tema Caridade. Nesta paragem 
observamos alguns vídeos que nos fi zeram 
pensar no mal que fazemos ao nosso mundo, e 
o quanto temos de fazer para o melhorar.
Na última paragem, na Sé do Porto, foi 
abordado o tema Fé. Nesta paragem escutamos 

a leitura do dia de Pentecostes e as palavras do 
nosso Bispo sobre a Fé.

Simão Bártolo

Casar-se na Igreja
Era embaixador em São Petesburgo. Certo 
dia, teve necessidade de fazer uma viagem 
urgente. Ela, ao contrário do habitual, não o 
pôde acompanhar. Ficou inquieta. Sabia que 
tinham casado para permanecerem um ao lado 
do outro. O dia do compromisso, já longínquo, 
continuava a ter uma grandíssima infl uência 
na sua vida. Recordava as palavras como se 
as tivesse pronunciado na véspera: «Recebo-te 
por meu esposo e prometo ser-te fi el, amar-te e 
respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e 
na doença, todos os dias da nossa vida».
 
Era lógico que nas entrelinhas do solene 
compromisso estava a “promessa” de viajar 
com ele, sobretudo se essa viagem fosse mais 
demorada. Afi nal, para ela, o casamento era 
exactamente isso: a maior e mais defi nitiva 
viagem que tinha decidido realizar com ele até 
ao fi m da sua vida.
 
Ficou inquieta ao pensar na intensa vida 
social do marido. Arrependeu-se de não o ter 
acompanhado. Resolveu escrever-lhe. Era o 
único modo que tinha de fazer-se presente 

estando ausente. «Temo que o convívio com 
princesas e embaixatrizes te faça esquecer-te 
de mim, que sou uma mulher simples e sem 
títulos, excepto o maravilhoso de ser só tua». 
Ele não tardou em responder-lhe: «Esqueces, 
minha amada, que casei contigo não só 
porque te amava, mas porque tinha e tenho o 
propósito fi rme de te amar sempre, cada dia 
mais, aconteça o que acontecer». Esta resposta 
é atribuída a Otto von Bismarck (1815 – 1898), 
estadista prussiano e unifi cador da Alemanha.
 
Bismarck não tinha casado somente porque 
a amava, mas com o compromisso de amá-la 
cada dia mais, em todas as circunstâncias, até 
ao fi m. “Casar com a promessa de amar até 
ao fi m” é uma expressão comprometedora. 
Manifesta um amor genuíno, um amor que 
possui o desejo de ser eterno. Só esse amor 
é verdadeiro. Só esse amor pode gerar um 
casamento forte diante das difi culdades.
 
Casar-se é exactamente isso. É estar disposto 
a prometer a alguém: “Tu, só tu, para sempre, 
aconteça o que acontecer”. Somente este 

tipo de casamentos é que a Igreja admite. 
Se alguém quer uma união a prazo, solúvel, 
à experiência, deve procurá-la noutro sítio. 
Casar-se na Igreja é casar-se como Deus quer. 
O casamento é uma ideia Sua. Só funciona 
de verdade se for vivido de acordo com a 
Sua Lei. Por isso, os noivos manifestam o 
seu desejo de se casarem na Igreja, porque 
desejam comprometer-se diante de Deus. 
São conscientes da fragilidade do seu amor e 
do perigo sempre presente do egoísmo e do 
orgulho. Pedem a Deus que os ajude a serem 
fi éis ao seu compromisso.
 
Casar-se na Igreja deveria ser sempre uma opção 
de fé, e não somente a procura de um lugar 
mais romântico e solene que a conservatória do 
registo civil. Casar-se na Igreja signifi ca casar-
se como cristãos. Signifi ca reconhecer que a 
Igreja é parte essencial da nossa vida. Signifi ca 
reconhecer que “a Igreja é nossa Mãe e uma 
Mãe deve ser amada” (João Paulo II).
 

Pe. Rodrigo Lynce de Faria
Recolha de António Ferreira

E o mês de Maio foi o mês das “despedidas” no Grupo Paroquial de Teatro. 
Isto porque foi o mês em que se realizaram os últimos espectáculos de 
“A Ressurreição de Alguns” e da peça infantil “O Cavalo de Pau”. Pelo 
menos, não se espera mais nenhuma saída com estes trabalhos!
A 10 de Maio, em Valbom, “enterrámos” “A Ressurreição de Alguns” (e 
diga-se ... muito bem enterrada) perante um público bastante divertido e 
atento a todos os pormenores desta peça. Já no fi nal do mês, no dia 25, no 
Salão Paroquial os nossos “miúdos” fi zeram o seu último espectáculo de 
“O Cavalo de Pau” com as receitas a reverterem a favor da Assembleia 
Paroquial de Jovens. Uma bela produção teatral que constitui mais uma 
mostra de que, quando se quer, a união entre todos, mais particularmente 
entre os diferentes grupos paroquiais, é bastante salutar e diga-se com 
toda a franqueza, não é nada difícil!
Saudades deixam estas duas peças, que durante um ano inteiro estiveram 
nas cabeças e nos corações de todos aqueles que contribuíram para os 
espectáculos – não só os actores (esses são apenas os que dão a cara 
de um trabalho conjunto!); mas também os técnicos que estão sempre 
prontos e atentos a qualquer pormenor menos “correcto”; mas também 
os patrocinadores, com nome ou anónimos, que com os seus contributos 
ajudaram em muito as nossas produções; mas também o público, que é 
apenas e só a razão pela qual trabalhamos! Mas os novos trabalhos já 
chegaram, e já todos andamos entusiasmados e empenhados neles. É 
assim o teatro! 

Viva o Teatro!
Ana Isabel Faria

G.P.T.L.P.
O mês das despedidas É com prazer redobrado que vos trazemos as 

notícias do nosso Blog. De facto estamos prestes 
de atingir os 500 visitantes, o que demonstra que 
valeu a pena termos restruturado o nosso sítio na 
Internet. As visitas são constantes e muitas têm sido 
as contribuições dos nossos colaboradores e leitores 
do Jornal. Como é natural nem tudo é possível 
publicar no Jornal, o que nos “facilita a vidinha”, 
pois assim podemos publicar o “excedente” no 
nosso Blog. Para isso muito tem contribuído o 
nosso colaborador Eng.º António Ferreira e o 
amigo e Paroquiano Luís Camelo que fazem chegar 
à nossa redacção quase que diariamente, artigos de 
muito interesse que vamos aos poucos publicando 
na “Página do Leitor”. A novidade deste mês no 
Blog, nomeadamente na Página de “Contactos” é 
que é possível comunicar com a redacção do Jornal 
praticamente em directo. Nesta página colocamos 
um mural onde os assinantes e os leitores do jornal 
podem conversar com os redactores (se estiverem 
on line...é claro). Aos poucos vamos melhorando 
e aperfeiçoando o nosso “sítio”. Continuamos 
à espera do contributo de todos, com imagens, 
vídeos, comentários ou simples sugestões. E agora 
que aí vêm as férias com certeza muito teremos que 
contar.

José Eduardo Sousa

Noticias do Blog
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Dia da Mãe no Centro Franciscano

VL - Considera importante a intervenção 
da família na catequese?
PB: Como é óbvio, a caminhada que 
os nossos fi lhos vão fazendo na fé tem 
repercussões no crescimento da família. É 
muito importante que os nossos fi lhos sintam 
que os Pais não os “depositam” na catequese 
mas que os incentivam a “viver” a catequese 
e que eles próprios pretendem viver esse 
aspecto fundamental das suas vidas. Se nos 
preocupamos em lhes alimentar o corpo, 
também nos preocupamos com o alimento 
espiritual e fi camos felizes por os vermos 
crescer em “estatura, sabedoria e graça”.

VL - Acha que as mães aderiram bem a 
esta ideia?
PB: Foi uma enorme surpresa a adesão 
da esmagadora maioria das mães. Cada 
uma pondo a render os seus talentos com 
o objectivo de fazer daquele dia muito 
especial.

VL - Como foi a experiência de preparar 
uma sessão de catequese?
PB: Tratou-se de uma experiência muito 
enriquecedora. Desde o despertar das 
consciências das outras mães, passando 
pela necessidade de coordenar uma série de 
actividades, até à escolha e transmissão da 
mensagem que pretendíamos fazer passar, 
tudo foi motivo de crescimento. Por fi m, ver 
a satisfação e o orgulho dos nossos fi lhos foi a 
melhor prenda do Dia da Mãe que podíamos 
ter recebido.

VL - O que signifi cou, enquanto Catequista, 
este dia diferente?
Ana Isabel: Este Dia da Mãe foi um dia 
bem diferente para a comunidade do Centro 
Franciscano de Pastoral e Acção Social. 

Mais uma vez a Catequese do Centro 
Franciscano teve uma ideia engraçada: 
em vez de termos uma catequese do Dia da 
Mãe, para as mães, este ano tivemos uma 
catequese feita pelas mães para as suas 
crianças.
Foi  ideia de uma mãe, que inicialmente 
seria apenas aplicada em  dois grupos, 
nos quais estavam as suas fi lhas, mas 
rapidamente passou para toda a catequese 
do Centro. 
Fica aqui a entrevista com a mãe, (Paula 
Bártolo), que organizou este dia fantástico 
e também com um dos Catequistas, (Ana 
Isabel), que seguiu, com agrado, esta 
sessão.

A Voz de Leça (VL) - Como surgiu a ideia 
de as mães participarem activamente na 
sessão de catequese?
Paula Bártolo (PB): Esta ideia surgiu num 
sábado, após o diálogo habitual com as 
minhas fi lhas sobre a sessão de catequese 
do dia, como uma forma de mostrar, por um 
lado, aos catequistas que os Pais reconhecem 
e agradecem o papel fundamental que eles 
desempenham no crescimento dos nossos 
fi lhos;  por outro lado, aos nossos fi lhos 
que a catequese é um aspecto de vida deles 
que os Pais valorizam e na qual querem 
participar.

VL - Qual a opinião das mães em relação à 
catequese no CEFPAS?
PB: Esta iniciativa só ocorreu porque tem 
por base o reconhecimento do excelente 
trabalho desenvolvido por uma maravilhosa 
equipa de pessoas que diariamente, e não 
semanalmente, põe a sua vida ao serviço de 
Deus nas pessoas dos nossos fi lhos. Tem sido 
muito gratifi cante constatar o crescimento na 
fé que se tem operado ao longo destes anos 
nos nossos fi lhos.

Diferente para todos: para as crianças, para 
os pais (mais particularmente para as mãe), 
para os catequistas e também para os padres 
da casa. Sentiu-se em toda a gente o espírito 
de união e de fraternidade que temos tentado 
alcançar neste Centro. O facto de serem as 
mães das crianças a prepararem uma catequese 
signifi ca muito mais do que isso. Signifi ca 
que os pais se preocupam com a educação 
catequética dos seus fi lhos e que se sentem 
profundamente à vontade para participarem 
activamente nessa caminhada tão difícil nos 
dias de hoje. Este dia de catequese diferente 
revela também que o esforço que temos 
feito para trazer a Família à Catequese está 
a ser conseguido! E para os catequistas foi 
também uma prova de gratidão, uma prova de 
valorização do trabalho que desenvolvemos 
com as crianças, adolescentes e jovens.
“Nós demorámos algumas semanas a preparar 
uma só sessão, enquanto que vocês têm 
uma sessão para preparar todas as semanas 
e fazem-no com qualidade!”, disse uma 
das mães presentes no encontro. São frases 
pequenas e muito simples, sinceras mas 
que servem como um “obrigado” para nós 
catequistas. “Deus está no teu sorriso” era a 
mensagem que as mães quiseram passar para 
todos. E conseguiram fazê-lo muito bem. 
Respirou-se boa disposição, muito amor e 
muito carinho naquele dia.
Que Deus esteja sempre no sorriso dos pais os 
primeiros e principais educadores da Fé; que 
Deus esteja sempre no sorriso dos párocos 
que são os pastores do rebanho; que Deus 
esteja sempre no sorriso dos catequistas que 
são os que transmitem a Palavra de Deus às 
crianças e jovens; que Deus esteja sempre, 
mas sempre, no sorriso das crianças que são 
o amanhã!

Ana Isabel Faria 
Simão Bártolo

150º Aniversário das Aparições de Lourdes (1858-2008)
A Vocação Religiosa de Bernardete

Noviciado de Neveres. A Mestra das noviças, 
receando que nela aparecesse algum sinal de 
orgulho pelos favores que a Virgem lhe tinha 
concedido, humilhava-a e tratava-a com rigor. 
No entanto, a nova noviça logo chamou a atenção 
pelo seu exemplaríssimo comportamento. Uma 
companheira sua dizia: “Só de ver Bernardete 
em oração causa-me uma indefi nível impressão 
que me convida à devoção.” 
Viam-na também muitas vezes a beijar as 
paredes enquanto dizia: “Casa de Deus! 
Piedoso e Santo asilo!” A sua maior consolação 
era a oração, a que dedicava todo o tempo 
disponível.
Na companhia de 44 companheiras, no dia 
30 de Outubro de 1867, fez a sua profi ssão 

Monsenhor Teodoro, Bispo de Tarbes, 
preocupado com o futuro de Bernardete, um 
dia perguntou-lhe: “Já pensaste alguma vez 
em ir para um convento?” ao que a vidente 
responderia que não tinha preparação para tal. 
Perante o argumento do prelado de que “A 
pobreza e a falta de instrução não são obstáculos 
insuperáveis, quando se tem verdadeira 
vocação.”, responderia Bernardette: “Mas 
senhor Bispo, as jovens que são admitidas 
sem dote são todas habilidosas e inteligentes, 
mas eu não sirvo para nada.” O Bispo, com 
a sua grande infl uência, faria com que as 
portas do convento de Neveres se abrissem 
para Bernardete. No dia 7 de Julho de 1866, 
com 23 anos de idade, Bernardete entra no 

religiosa formulando os seguintes propósitos:
1º - Viver só por Deus e para Deus.
2º - Nunca abandonar o recolhimento, a oração 
e a mortifi cação.
3º - Procurar em todas as coisas agradar a 
Deus e só a Deus.
Já freira professada, desempenhou os cargos 
de enfermeira e sacristã, sempre com grande 
perfeição e admiração de todas. Embora 
não fosse dotada para trabalhos manuais e 
apesar da sua constituição frágil, como fazia 
tudo por Deus e para Deus, tudo lhe saía 
naturalmente bem. 

João Teixeira 
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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
Junho Dia Julho

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

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

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
 Junho Dia 25 Dia 01 Dia 15
 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).

Encontro de Noivos
 Mês Dias  Local

 Julho 11, 12 e 13 Salão Paroquial 
   São Mamede Infesta

 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

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO
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Leopold Mozart
A 28 de Maio último passaram 221 anos sobre a morte do pai de Mozart, Leopold Mozart.  
Nascido em Augsburgo, a 14 de Novembro de 1719, foi professor de música, violinista e compositor. 
É-lhe atribuída a composição de concertos, sinfonias, serenatas e música de igreja. 
Leopold trabalhava ao serviço do príncipe-arcebispo de Salzburgo e do seu casamento com Anna Pertl 
Mozart nasceram sete fi lhos, mas apenas dois sobreviveriam: Ana Maria e Wofgang, os outros morreram 
todos com menos de 1 ano de idade. 
Tendo iniciado o pequeno Wolfgang na música, Leopold cedo descobriu que tinha um menino-prodígio 
em casa e levou o pequeno de 5 anos pela Europa, para mostrar do que era capaz o pequeno génio 
Wolfgang Amadeus Mozart. Apresentou-o a reis, príncipes e outros membros da nobreza e do clero. 
Morreu em Salzburgo, a 28 de Maio de 1787.

CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Santa Sé adere aos tratados sobre a camada 
de ozono

A Santa Sé aderiu aos tratados internacionais que 
visam a protecção da camada de ozono. 
Trata-se do Convenção de Viena para a 
protecção da camada de ozono e do Protocolo de 
Montreal relativo às substâncias que esgotam a 
camada de ozono. O documento de adesão foi já 
entregue pelo Arcebispo D. Celestino Migliore, 
observador permanente da Santa Sé nas Nações 
Unidas. Com este gesto, a Santa Sé “deseja 
alentar toda a comunidade internacional a 
promover com resolução a autêntica cooperação 
entre política, ciência e economia”. Ainda: 
“Segundo a sua própria natureza de Estado 
da Cidade do Vaticano, a Santa Sé, através da 
adesão solene, quer dar o seu próprio apoio moral 
ao compromisso dos Estados a favor da correcta 
e efectiva aplicação dos tratados em questão da 
conquista dos objectivos mencionados”. 

França: aprovação ofi cial das aparições de 
Laus 

No passado dia 4 de Maio, durante uma missa 
celebrada na cidade Laus, nos Alpes franceses, o 
Bispo de Gap, D. Jean-Michel di Falco, noticiou 
a aprovação ofi cial da Igreja das aparições da 
Virgem Maria a Benôite Rencurel, de 17 anos, 
entre 1664 e 1718. Recordou que estas são as 
primeiras aparições marianas reconhecidas 
ofi cialmente no século XXI pela Igreja na 
França e pela Santa Sé. É a primeira vez que 
um acontecimento tão singular ocorre desde as 
aparições de Lourdes, em 1862. Lembrou ainda 
que “ninguém está obrigado a crer nas aparições, 
inclusive naquelas reconhecidas ofi cialmente”. 
Ao santuário de Nossa Senhora de Laus vão 
cerca de 120 mil peregrinos por ano.

Benin: faleceu o Cardeal D. Bernardin 
Gantin 

No passado dia 14, faleceu em Paris o Cardeal 
D. Bernardin Gantin, natural do Benin. Tinha 
86 anos. Nasceu em Toffo, diocese de Cotonou, 
Benin, de que foi Bispo. Elevado à dignidade 
de Cardeal por Paulo VI em Junho de 1977. 

Foi presidente da Pontifícia Comissão Justiça 
e Paz, do Pontifício Conselho “Cor Unum” , 
da Congregação para os Bispos, da Pontifícia 
Comissão para a América Latina e decano do 
Colégio de Cardeais. Bento XVI enviou os seus 
pêsames e a sua bênção apostólica a todos os 
Bispos de Benin, à família de D. Bernadin Gantin, 
ao clero, aos catequistas, a todos os fi éis locais e a 
todos aqueles que participam nas exéquias.

França: pais de Santa Teresa de Lisieux a 
caminho dos altares

Louis e Zélie Martin, pais de Santa Teresa de 
Lisieux (Santa Teresinha do Menino Jesus), 
poderão ser em breve declarados beatos. 
Segundo informação do Reitor da Basílica de 
Santa Teresinha e director de peregrinações 
de Lisieux, os corpos de Louis e Zélie Martin 
vão ser exumados muito em breve, na mais 
estrita intimidade, visando a um transladação 
para a cripta da Basílica. Foram proclamados 
«veneráveis» em 1994, sendo há muitos anos 
objecto de veneração. Na celebração do 150.
º aniversário de seu matrimónio, muitos dos 
peregrinos que vão a Lisieux estão à espera 
que, nessa altura, se faça a beatifi cação.
A Congregação para as Causas dos Santos 
publicou um decreto, aprovado por Bento 
XVI, reconhecendo que os Martin viveram 
as virtudes da fé, da esperança e da caridade 
de forma heróica. Uma cura presumivelmente 
milagrosa de um recém nascido, na cidade 
italiana de Monza, atribuída à intercessão 
do casal Louis e Zélie Martin , está a ser 
actualmente examinada pelos especialistas da 
Congregação.

Itália: XIII Assembleia Nacional da Acção 
Católica Italiana

A Acção Católica Italiana promoveu a sua 
XIII Assembleia Nacional, comemorativa do 
140.° aniversário da sua fundação, com o tema 
“Cidadãos dignos do Evangelho”. Os primeiros 
círculos foram fundados pelos jovens Mario 
Fani e Giovanni Acquaderni entre a Primavera 
e o Outono de 1867. Esta iniciativa recebeu o 
reconhecimento ofi cial da Santa Sé no dia 2 
de Maio de 1868. Os trabalhos da Assembleia 
tiveram o seu ponto alto no passado dia 4 
com um encontro na Praça S. Pedro com o 
Papa Bento XVI. A assembleia contou com 
a participação de cerca de 1200 delegados, 
escolhidos nas sedes territoriais. No total, 
participaram cerca de 100 mil pessoas ligadas 
à vida associativa, 300 voluntários da Acção 
Católica, 100 da Protecção Civil e numerosas 
personalidades civis e religiosas. O Presidente 
da Acção Católica, Prof. Luigi Alici, afi rmou 
que a vida real das pessoas não aparece nos 
meios de comunicação, mas é um testemunho 

contínuo com que a Associação vive a sua 
missão diária.

França: visita de Bento XVI a França em 
Setembro

Bento XVI fará uma visita apostólica a França, 
de 12 a 15 de Setembro de 2008, para celebrar 
os 150 anos das aparições de Nossa Senhora 
em Lourdes. A Conferência Episcopal da 
França lançou o seguinte convite: “Os bispos 
da França convidam os fi éis a mobilizarem-se 
amplamente para acolher o Papa e agradecer 
a Deus pela mensagem de Lourdes”. Por 
sua vez, o Santuário de Nossa Senhora de 
Lourdes convidou também os “bispos, os 
sacerdotes e diáconos, e os fi éis de todo o 
país, em particular europeus, a irem em grande 
número para rezar em Lourdes com o Santo 
Padre”. A visita papal começará em Paris e 
incluirá um encontro com o Presidente da 
República, Nicolas Sarkozy. Em Paris, o Papa 
pronunciará uma conferência no Colégio dos 
Bernardinos, lugar de pesquisa e debate para 
a Igreja e a sociedade, dirigida ao mundo da 
cultura. Visitará a catedral de Notre-Dame 
“para celebrar as vésperas com os sacerdotes, 
diáconos, religiosos e seminaristas”. Previsto 
um encontro com jovens no átrio da catedral. 
Ainda em Paris, presidirá a uma Eucaristia 
na Esplanada dos Inválidos e terá encontros 
com os responsáveis de outras confi ssões 
cristãs, com os representantes da comunidade 
judaica e da comunidade muçulmana. Em 
Lourdes percorrerá as três primeiras etapas 
do Caminho do Jubileu. À noite, ao fi nal da 
procissão das velas típicas do santuário, falará 
aos peregrinos. 
No dia 14 de Setembro, presidirá à Eucaristia 
solene em Lourdes para todos os peregrinos e 
terá um encontro com a Conferência Episcopal 
da França. No dia 15 de Setembro, fará a quarta 
etapa do caminho do jubileu e ministrará o 
sacramento da unção dos enfermos durante 
uma celebração eucarística. 

China: católicos rezam pelo sucesso das 
Olimpíadas

A cerca de 100 dias do início das Olimpíadas, 
que terão início no próximo dia 8 de Agosto, as 
comunidades católicas da China rezam pela seu 
sucesso. Os sacerdotes, as religiosas e os leigos 
católicos ofereceram, como voluntários, a sua 
assistência espiritual e linguística aos hóspedes 
estrangeiros. Também os Bispos da Malásia, 
Singapura e Japão mandaram mensagens de 
votos e de apoio na oração para a comunidade 
católica chinesa assegurando a sua proximidade 
espiritual. 

AG / in “Voz Portucalense”
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Maio

Daniel Dias C. Folha                     
Joaquim Cardoso                           
Jorge Sequeira                               
Manuel Joaquim Morgado            
Maria Antonieta Falcão                               

10 €
10 €
10 €
15 €
10 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Palavras Cruzadas - N.º 233
Por José Soares

Horizontais: 1 – Paraíso terreal; 
afeição. 2 – Campesino; guarnecer 
de ameias. 3 – Aparência; lentigem; 
bário (s.q.). 4 – Chefe etíope; renque; 
meridião. 5 – Indignar; planeta que gira 
em torno da terra, de que é satélite. 6 
– Retardas. 7 – Repetição; cada um 
dos artigos de uma exposição escrita. 
8 – Anel; cortina; espécie de capa 
sem mangas. 9 – Protactínio (s.q.); 
epidemia; autor (sufi xo). 10 – Detestar; 
bebida alcoólica que se fabrica na índia, 
fermentando arroz. 11 – Murmurar; 
fazer subir.

SO
L

U
Ç

Ã
O

:
H
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 1

 –
 É
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 2
 –
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; a

m
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r. 
3 

– 
A

r; 
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a;
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á.

 4
 

– 
Rá

s; 
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l. 
5 

– 
Ira

r; 
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a.
 5

 –
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. 6

 –
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. 7

 –
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te
m

. 8
 

– 
A

ro
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; o
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. 9

 –
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a;
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; o
r. 

10
 –
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. 1
1 

– 
Ro
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; a
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r.
Ve
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s:

 1
 –
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; a
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r. 

2 
– 

D
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; b
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. 3
 –

 E
r; 

sa
di

o;
 is

. 4
 –

 N
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; 
ré

s;
 p
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. 5

 –
 L

ar
; v
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 6
 –
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um
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. 7
 –

 F
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a;
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. 8

 –
 E

m
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i; 
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a.
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– 
C
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10
 –
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; é
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. 1
1 

– 
O

ra
l; 
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ar
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r.

Verticais: 1 –.Tesouro público; sobrepor. 
2 – Não se gastar; grito. 3 – Érbio (s.q.); 
higiénico; nota musical (inv.). 4 – Em 
as; rente; elemento grego de composição 
de palavras que exprime a ideia de 
universal. 5 – A família; coisa verdadeira. 
6 – Ruídos confusos de vozes. 7 – Ente 
imaginário do sexo feminino, a que se 
atribuem poderes mágicos; joeira. 8 – 
Ave corredora; pequeno poema da Idade 
Média; período. 9 – Cério (s.q.); medo 
repentino; alumínio 8s.q.). 10 – Peça de 
madeira lisa e delgada; período de tempo 
assinalado por um facto importante. 11- 
Verbal; amarizar.

Missas

16h30 Sábado

10h45 Domingo

12h Domingo

9h30 Monte Espinho
Tudo isto totalizou a importância de 644,46 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e 
tudo isto será distribuido pelos pobres conforme 
as suas necessidades.

Dia da Caridade

Euros

125,00€

262,00€

195,46€

62,00€

Donativos - Maio

Leia e
Assine

A Voz de
Leça

FICHA DE ASSINANTE

Nome: _____________________________________________________________________________

Morada: ____________________________________________________________________________

Código Postal: ______-____    Localidade: _________________________

Email: ___________________________________   Telefone: _______________________

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

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

                     _____________________________________________
                                                                              

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

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

Jornal “A Voz de Leça”
Igreja Paroquial de Leça da Palmeira
Av. Dr. Fernando Aroso
4450-665 - Leça da Palmeira
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Baptismos: Dia 4 – Alex Pinto da Costa fi lho de 
Ricardo Costa e de Susana Pinto. Luís Eduardo 
Gomes fi lho de José Manuel Gomes e de Ana 
Paula Monteiro. Dia 10 –  Rodrigo Couto 
Fernandes fi lho de Álvaro André Oliveira e de 
Carla Maria Fernandes. Tomás Ferreira Couto 
fi lho de Marco José Couto e de Andreia Couto. 
Dia 17 – Sofi a Viana Amaral fi lha de Miguel 
Carlos Amaral e de Sandra Carla Viana. Rita 
Hora Marques fi lha de Rui Fernando Marques 
e de Márcia Silva. Dia – 18 Ana Beatriz de 
Carvalho fi lha de Fernando Paulo Carvalho 
e de Gildirlene Morais Carvalho. Gabriela 
de Magalhães Viana fi lha de Ricardo Manuel 
Viana e de Paula Silva. Mariana dos Santos 

fi lha de Pedro André Cerqueira e de Vera Elisa 
Santos. Pedro Miguel Ferreira fi lho de Luís 
Miguel da Silva e de Ana Cristina Ferreira. 
Maria Inês Gomes Sá fi lha de Eduardo Manuel 
Sá e de Berta Maria Gomes. Daniel Filipe 
Gomes Lopes fi lho de Bruno Filipe Lopes e de 
Ana Lucia Gomes. Dia 23 – Maria Leonor dos 
Santos Borges fi lha de Mário Jorge dos Santos 
Borges e de Carla Maria dos Santos Borges. 
Dia 25 Frederica Reis Lacerda fi lha de Pedro 
Alexandre Silva e de Marcelina Reis Lacerda. 
Tomás Vieira Martinez fi lho de Helder Manuel 
Freitas e de Carla Teresa Vieira. Matilde 
Carvalho Loureiro fi lha de Arlindo Miguel 
Loureiro e de Sónia Filipa Carvalho.

Casamentos: Dia 10 – Jaime José Gonzaga 
e Maria Manuel Ferreira. Eduardo Manuel da 
Silva e Ana Isabel Pinto. 

Óbitos: Dia 3 – Joaquim Manuel Alves da 
Silva. Dia 7 – Alfredo Pinto dos Santos. Dia 8 
– José Tomás da Conceição Guerreiro. Dia 12 
– António Alves Godinho. Dia 23 – António de 
Sousa. José António da Silva Ribeiro. Dia 27 
– Armando Aníbal V. Neves Balaia.

Bodas de Prata: Dia 8- Josué Maria Soares e 
Lídia Maria Oliveira.

Movimento Demográfi co - Maio
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Editor:
P.e Fernando C. Lemos

Promovido pelo Gabinete de Arqueologia 
da Câmara Municipal de Matosinhos, 
realizou-se no dia 17 de Maio pelas 10.30 
horas na Igreja Matriz de Leça, um evento 
subordinado ao tema “Viagem ao Sagrado”. 
Esta iniciativa arrancou no passado dia 19 
de Abril em Matosinhos que coincidiu com 
as comemorações do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios e tem como base a 
realização dum percurso pedestre e visita 
guiada aos locais do Sagrado das Freguesias 
de Matosinhos. Acompanhados por cerca de 
meia centena de pessoas extremamente atentas 
e interessadas, o Gabinete de Arqueologia, 
na pessoa do seu responsável, Dr. Joel Cleto 
deu as boas vindas a todos os presentes, 
explicando de forma sucinta o objectivo da 

visita a Leça da Palmeira e apresentando 
também o Arqueólogo José Manuel Varela, 
como responsável pela explicação do Sagrado 
em Leça da Palmeira. Não defraudando as 
expectativas, o Arqueólogo explicou de forma 
bastante elaborada os traços arquitectónicos 
da Igreja Matriz de Leça da Palmeira, 
nomeadamente a sua fachada, efectuando 
também uma localização histórica e temporal 
da mesma. De seguida e dando entrada na Igreja 
foi possível perceber pormenorizadamente 
cada detalhe dos altares, assim como a 
evolução efectuada ao longo dos tempos dos 
diversos estilos arquitectónicos dos mesmos. 
No entanto, o ponto alto da visita acabou por 
ser a imagem de Nossa Senhora da Conceição, 
ou vulgarmente conhecida, (e erradamente, 
diga-se), como Nossa Senhora do Leite, por 
força da disposição do Menino Jesus agarrado 
ao seio de Nossa Senhora. Foi possível 
escutarmos a “lenda” sobre o aparecimento 
da imagem em Leça da Palmeira, assim como 
a análise histórica da realização da imagem, 

contando o Dr. José Manuel Varela com a 
preciosa ajuda do Rev. Padre Lemos que, 
conhecedor dos documentos existentes na 
Paróquia aferiu da veracidade da imagem 
autenticada como sendo de facto de Nossa 
Senhora da Conceição. A visita prosseguiu 
com uma ligeira caminhada à Capela de 
Sant’Ana, onde mais uma vez se destacou os 
aspectos arquitectónicos da referida capela e 
onde se realça uma peça que lá se encontra: 
A Cadeira de Sant’Ana”. Sobre ela muito se 
tem escrito e falado, nomeadamente num 
artigo publicado neste Jornal em Outubro de 
2007 pelas palavras do nosso colaborador 
Eng.º Fernando Rocha dos Santos. Para 
aqueles que marcaram presença nesta visita, 
foi uma manhã extremamente interessante, 
em que foi possível fi carmos a conhecer um 
pouco melhor a história do Sagrado que no 
fundo se confunde e entrelaça com a própria 
história de Leça da Palmeira.

José Eduardo Sousa

Viagem ao Sagrado
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A propósito da memória da construção do 
Salão Paroquial, aqui fi ca o registo biográfi co 
de um grande senhor, que tão bem fez nesta 
nossa terra.

Na edição de Janeiro de 1956 d’ A Voz de Leça, 
o Padre Alcino Vieira dos Santos escrevia a 
propósito do falecimento deste grande senhor 
beirão, o Comendador António de Carvalho, 
que aqui viveu, em Leça da Palmeira, terra 
que ajudou a desenvolver, tanto através da 
indústria que aqui fundou e desenvolveu, 
como através da sua generosidade.
“(…) A sua fé acompanhava-o na sua vida 
social. Quando era perseguido pela injustiça, 
dizia aos amigos: “Eu perdoo tudo. Só quero 
defender o pão dos meus operários e dos 
pobrezinhos.” Era amigo dos seus operários, 
que considerava como irmãos. Era um 
“Patrão” no verdadeiro sentido do termo: 
protector-pai… Trava os seus clientes com a 
lealdade de amigos. (…) Como católico era o 
primeiro a secundar as iniciativas paroquiais: 
já aqui falámos na dádiva de 20.000$00 para 
o Salão Paroquial. Foi um grande benfeitor 
da Confraria dos Passos do Senhor e Nossa 
Senhora da Soledade e das Conferências de 
São Vicente de Paulo. A sua paixão dominante 
era a caridade. O seu coração não suportava 
a miséria. A sua generosidade era tanta, que 

espíritos vulgares não hesitavam em classifi cá-
la de esbanjamento. Santo esbanjamento! Santa 
prodigalidade! As bênçãos de Deus desceram 
abundantemente sobre a sua indústria que 
sempre prosperou (…). A simplicidade da 
sua alma, junto ao genial talento de industrial, 
tornavam-no extremamente simpático e 
querido de todos. Bem podia orgulhar-se do 
seu talento e do seu dinheiro, mas não. Nunca 
deixou de ser operário; (…)Tinha um sorriso 
característico, que acompanhava as suas 
esmolas. Sabia dar. (…)”
Deixaria em testamento, mais 20.000$00 para 
o Salão Paroquial.
Fundador da FACAR, (antiga indústria de 
tubos metálicos sediada em Leça da Palmeira, 
que viria a desaparecer após 25 de Abril de 
1974), o Comendador António de Carvalho era 
natural de Lamego, onde nasceu em 1874, na 
freguesia da Sé daquela cidade. Órfão de pai 
e mãe aos 9 anos de idade, o pequeno António 
veio para o Porto, para casa de uns parentes, 
que lhe arranjaram um lugar de aprendiz numa 
fundição em Massarelos. As difi culdades da 
vida, que o privaram das despreocupações 
de uma infância feliz, deram-lhe espírito de 
iniciativa e vontade de vencer, pelo que ainda 
jovem era já encarregado de uma ofi cina 
metalomecânica, enquanto estudava à noite 
na Escola Infante D. Henrique.
Com pouco mais de 20 anos emigrou para o 
Brasil, que era na altura o destino de quem 
queria “vencer na vida”. Ambicioso mas 
com uma rectidão de carácter reconhecida e 
apreciada por todos quantos com ele puderam 
conviver, também ali teve sucesso, tendo 
em pouco tempo montado uma ofi cina de 
serralharia e fundição. À pequena ofi cina 
seguiu-se a construção de barcos com 
características particulares, (de ferro e com 
o fundo chato), para subirem o rio Amazonas 
durante os seis meses de vazante do caudal, 
período durante o qual os barcos tradicionais 
não o conseguiam fazer. O sucesso destas 
embarcações foi tal que António de Carvalho 
teve que montar uma doca seca para a sua 
reparação. 
Regressado a Portugal ao fi m de 25 anos 
no Brasil, e pretendendo também aqui 
continuar a ser fundidor e construtor naval, 
acaba por vir para Leça da Palmeira por 
causa da localização do porto de Leixões. 

Apesar de ter chegado a perito na Capitania 
de Leixões, dada a fraca densidade pesqueira 
que se verifi cava naquela época, acabou por 
converter a ofi cina de reparação de traineiras, 
que montara no regresso do Brasil, numa 
pequena fábrica de tubos de aço. Pequena mas 
já com características algo avançadas para a 
época, que viriam a dar origem à padronização 
dos tubos de aço, em medidas e moldes fi xos, 
numa variedade que se foi alargando com o 
passar dos anos.
Mais uma vez se manifestava a sua visão à 
frente do seu tempo: depois de, no Brasil ter 
sido pioneiro numa vertente da construção 
naval, em Portugal seria o precursor da 
indústria dos tubos de aço. 
Morreu a 20 de Dezembro de 1955.
O sonho de tornar a FACAR na maior fábrica 
de tubos da Europa só seria concretizado pelos 
fi lhos, António de Carvalho Júnior e Fernando 
de Carvalho. A FACAR seria também o 
maior e melhor empregador do concelho de 
Matosinhos.
Após a chamada “Revolução dos Cravos”, 
em 1974, durante o período mais negro 
do “PREC” (Processo Revolucionário Em 
Curso…), segundo uma certa ideologia 
reinante que preconizava a anarquia, (não 
vale a pena dar-lhe outro nome, porque 
era isso mesmo!), lá surgiu a obrigatória 
“comissão de trabalhadores” que assumiu 
a direcção da fábrica, substituindo-se aos 
seus donos e, em poucos anos, acabou com 
uma das maiores empresas portuguesas, 
arrastando para o desemprego famílias 
inteiras. Hoje, na zona onde durante décadas 
existiu a FACAR sobressai um muito 
visível grupo de prédios, cuja construção 
se arrastou por polémicas de vária ordem. 
“Apesar dos pesares” que acompanharam o 
seu surgimento, aquelas construções foram 
a forma encontrada para, monetariamente, 
resolver muitas questões relacionadas com 
a extinção da FACAR. 
Ao menos isso!

Marina Sequeira

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

Comendador António de CarvalhoComendador António de Carvalho
Um Grande Benemérito de Leça da Palmeira

Onde era a FACARFACAR
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