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NOTA DE ABERTURA 
 

Estamos num mês de muitas celebrações e, como é 
habitual, o destaque desta edição é para a “figura” 
principal – Nossa Senhora, Mãe de Deus e de todos os 
homens, no registo das aparições a Bernardette 
Soubirous, em Lourdes, aos pequenos pastores 
portugueses, em Fátima, na celebração do Dia da Mãe, 
com um carinho especial para todas as mães, presentes 
ou ausentes, próximas ou fisicamente distantes. 
Ninguém fica indiferente a esta “festa”, embora todos 
os dias devam ser “das mães”, como das famílias, cujo 
dia – 15 de Maio – não é muito conhecido, quando a 
Família é a Igreja ‘doméstica’, aquela onde se dizem as 
coisas que são mais importantes para a vida. É a ‘rede’ 
que ampara nas ‘quedas’, o contexto que está lá 
sempre, o colo para onde se pode voltar quando o 
caminho é mais duro e os obstáculos parecem 
montanhas impossíveis de transpor. A Família é uma 
‘comunidade’ insubstituível de referência afectiva e 
espiritual, onde o caminho de todos os seus membros é 
cultivado. É esse dia-a-dia familiar, onde haverá 
sempre sucessos e desânimos, alegrias e tristezas, 
progressos e fracassos, que ajuda a perceber que a vida 
é caminhada, é esforço e entrega continuada.  
Falta esta “Igreja doméstica” à sociedade dos nossos 
dias e estamos constantemente a ser confrontados com 
os frutos desta lacuna. Porque os casos recentemente 
muito propalados pela comunicação social de violência 
nas escolas são prova dessa falta de valores, que era 
preciso que os pais tivessem para os poder transmitir 
aos filhos – é que só se dá o que se tem. Hoje, os pais 
deixam-se comodamente substituir pela TV e pela 
Internet, que, sendo inegavelmente meios importantes 
de ligação à aldeia global em que vivemos e que 
precisamos e queremos conhecer, não podem nunca 
tornar-se nos educadores privilegiados de crianças e 
jovens que não vivem apenas á frente de um ecrã, mas 
que têm que conviver, “ao vivo e a cores”, com outras 
crianças, outros jovens e adultos… 
Urge recuperar a “família tradicional”, em que os seus 
membros não são apenas ligados por documentos 
legais, mas é o “berço” onde se aprendem valores de 
respeito, tolerância e solidariedade, que se transportam 
para a vida em sociedade. Ao ver as crianças que, em 
Abril, fizeram a sua Primeira Comunhão e as que este 
mês fazem a Profissão de Fé, rodeadas pelos pais e 
padrinhos que as quiseram membros da Igreja de Cristo 
quando para elas pediram o Baptismo e hoje as 
continuam a acompanhar na caminhada da Fé, crê-se 
que ainda há esperança, sobretudo se esse “caminho” 
não acabar aqui e se considerar a(s) etapa(s) que ainda 
há que percorrer. 
Fica aqui, também, uma palavra de apreço para os 
Catequistas, cujo trabalho não é muitas vezes 
apreciado, pela generosidade com que se dão às 
crianças que ajudam a crescer na Fé, e cuja melhor 
recompensa é o vê-las querer prosseguir o caminho. 
 

Marina Sequeira

"Venho a Fátima 
com o Terço

 nas mãos,
 o Nome de Maria 

nos lábios,
 o Cântico da 

Misericórdia  de 
Deus no Coração".

João Paulo II 
Fátima, 12/05/1982



 

 

Reflexão 
P. João Santos, SJ. 

 

 

 
O Risco de Educar 

 
1. O Problema: Tudo quanto ultimamente se 
tem dito e debatido acerca da problemática da 
Escola, com base num facto demasiado 
conhecido, que entretanto fez levantar a ponta 
do véu, sobre situações semelhantes, convida-
nos a reflectir sobre o “risco de educar.” 
 
E sem querer “baptizar” demasiado depressa, 
esta problemática, poderíamos recordar a 
palavra de Cristo no evangelho: “Jesus Cristo, 
contemplando a multidão, encheu-se de 
compaixão, porque era como ovelhas sem 
pastor.”  
 
João Bosco, mundialmente reconhecido como 
um educador por excelência, afirmava: “os 
jovens são a parte mais delicada e preciosa da 
sociedade humana”. 
Hoje, como talvez em nenhuma outra época, 
os jovens precisam de educadores, que 
“movidos de compaixão”, ao verem o 
abatimento dos jovens, os orientem e os 
ajudem a criar sólidas estruturas, que os 
preparem para a vida. 
 
Os problemas da família, da solidão dos 
jovens, da perda do sentido da vida, são 
questões marcantes e preocupantes no nosso 
tempo. 
 
2. A Família: entre os adolescentes e jovens 
que frequentam a Escola, encontramos 
diferentes realidades familiares: vidas em 
desenvolvimento muito diferentes. Há ainda 
quem tenha um espaço familiar, que ajude a 
crescer em harmonia. 
 
Mas há também, a outra face da realidade: a 
da família desestruturada, vítima desta 

máquina esmagadora que é a sociedade de 
consumo, e materialista, e que está na base de 
dramas, por vezes irremediáveis. 
Como resultado, aí estão, “filhos órfãos, de 
pais vivos” . Pais e filhos, a viverem distantes, 
mesmo habitando no mesmo lugar, sem 
tempo para estarem juntos. Falta a dedicação 
e faltam modelos. Esta situação, condena 
muitas crianças, adolescentes e jovens, à 
solidão. 
 
3. A solidão: a solidão existe e é  uma 
realidade perturbadora. Há novos meios de 
comunicação, a TV no quarto, a Internet, a 
música em altos gritos, etc., que a seu tempo, 
vão ter consequências: um individualismo que 
ensurdece e emudece. Não poucos 
comportamentos rebeldes de alunos, são 
reflexo de dramas familiares, onde existe uma 
forte carência de afecto. 
 
4. A perda do sentido da vida: A sede do 
sentido da vida é preocupante. 
Porque associada à inércia, à apatia e ao 
aborrecimento. E se a vida é assim aborrecida, 
um pesadelo e sem sentido, porquê 
PROCURAR A FELICIDADE? 
Porquê, preocupar-se com a cultura, com os 
valores e com a vida? 
Porquê pensar no futuro? 
 
5. A necessidade de educadores-modelo 
Comum a todos estes factores, está um outro: 
a falta de modelos. 
As crianças, adolescentes e jovens, precisam 
de modelos sociais, de pessoas significativas 
na própria vida, para construírem a própria 
personalidade. A família, é sem dúvida, o 
melhor laboratório, na busca da própria 

identidade e do sentido da vida. E é 
insubstituível. Mas depois da Família, a 
Escola desempenha um papel decisivo. 
 
A Escola é feita de muitas coisas, que as 
tornam iguais em todo o mundo. 
O que difere e as torna únicas, é o sistema de 
valores, de atitudes, que geram, não apenas 
resultados académicos, mas possibilitam a 
formação do homem integral, nas suas 
diversas dimensões. 
 
Se o educador é uma referência de confiança, 
tudo se consegue. Troca-se confiança por 
confiança. A capacidade duma boa relação 
com os alunos, tem um papel essencial no 
ambiente educativo, que promove a vida em 
abundância e de futuro, ganha-se tanto quando 
se trata a pessoa como pessoa. 
 
Os jovens procuram a verdade; por isso 
deixam-se guiar por aqueles educadores que 
levam à realidade as grandes ideias; que 
fazem o que dizem e que dizem o que 
pensam. O inimigo e a doença mais grave a 
vencer, é a nossa indiferença, e a distância 
profissional. 
 
Por vezes, basta um pequeno sinal, uma 
atenção mínima, que devolva à criança e ao 
jovem, o sentimento de que alguém, se 
preocupa com ele e o acompanha. 
Tão importante como a “matéria” que se 
ensina, é a dimensão de modelo e de modelo 
afectivo, que ganham os educadores, aos 
olhos daqueles que lhe estão confiados. 
 
(continua no próximo número) 
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3º Aniversário da Morte do Papa João Paulo II 

O Papa João Paulo II faleceu na vigília do segundo domingo da Páscoa de 2005, e esse momento 
foi lembrado, no dia 2 de Abril deste ano, na homilia que o Papa Bento XVI proferiu na Missa de 
sufrágio pelo seu antecessor. Sendo todo o discurso proferido pelo Sumo – Pontífice uma 
“memória” da vida daquele Papa extraordinário, merece especial destaque o excerto que se 
segue, por citar uma frase “forte”, sempre repetida por João Paulo II.   

“(…)"Não tenhais medo!" (Mt 28, 5). As palavras do anjo da ressurreição, dirigidas às mulheres 
junto do sepulcro vazio, que agora ouvimos, tornaram-se uma espécie de mote nos lábios do 
Papa João Paulo II, desde o início solene do seu ministério petrino. Repetiu-as várias vezes à 
Igreja e à humanidade a caminho rumo ao ano 2000, e depois através daquela meta histórica e 
também sucessivamente, no alvorecer do terceiro milénio. Pronunciou-as sempre com firmeza 
inflexível, primeiro agitando o báculo pastoral culminante na Cruz e depois, quando as energias 
físicas iam diminuindo, quase agarrando-se a Ele, até àquela última Sexta-Feira Santa, na qual 
participou na Via-Sacra da Capela particular estreitando a Cruz entre os braços. Não podemos 
esquecer o seu último e silencioso testemunho de amor a Jesus. Também aquele eloquente 
cenário de sofrimento humano e de fé, naquela última Sexta-Feira Santa, indicava aos crentes e 
ao mundo o segredo de toda a vida cristã. O seu "Não tenhais medo" não se fundava nas forças 
humanas, nem nos êxitos obtidos, mas unicamente na Palavra de Deus, na Cruz e na 
Ressurreição de Cristo. À medida que era despojado de tudo, por fim até da própria palavra, esta 
entrega a Cristo sobressaiu com crescente evidência. Como aconteceu a Jesus, também para João 
Paulo II no fim as palavras deixaram o lugar ao sacrifício extremo, à doação de si. E a morte foi o 
selo de uma existência totalmente doada a Cristo, conformada com Ele também fisicamente nas 
características do sofrimento e do abandono confiante nos braços do Pai celeste. "Deixai que eu 
vá para o Pai", foram estas, como testemunha quem estava próximo dele, as suas últimas 
palavras, em cumprimento de uma vida totalmente dedicada ao conhecimento e à contemplação 
do rosto do Senhor. (…)” 
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As palavras do Servo de Deus 
João Paulo II 

 
Pelos Jovens 
Senhor Jesus, que chamaste quem quiseste, 
chama muitos de nós a trabalhar para ti, a trabalhar conTigo. 
Tu, que iluminastes com a Tua palavra 
Aqueles que chamastes,  
ilumina-nos com o dom da fé em Ti. 
Tu, que os apoiastes nas dificuldades, 
Ajuda-nos a vencer as nossas dificuldades de jovens actuais. 
E se chamares Algum de nós Para o consagrar todo a Ti,  
Que o Teu coração aqueça  
Esta vocação desde o seu nascimento 
E a faça crescer E perseverar até ao fim. 
Assim seja. 

Recolha de Plácido Santos
 



150º Aniversário das Aparições de Lourdes (1858-2008) 
Da 11ª à 18ª Aparição 

Lourdes – Programa Maio de 2008  
Dia 1 – Festa da Ascensão 
Dia 2/7 – 50ºAniversário da Peregrinação da 
Ordem de Malta 
Dia 11 – Festa do Pentecostes – Peregrinação dos 
Portugueses de França 
Dia 22/25 – 50º Aniversário da Peregrinação 
Militar Internacional 
Dia 24 – Abertura a todos da “ Aldeia da Paz” 
Dia 29/30 – Encontro Internacional dos Jornalistas 
e dos Medias   
Dia 31 – Festa da Visitação 
Na aparição anterior, Nossa Senhora anunciou-se 
como sendo a Imaculada Conceição. Não tirando 
importância alguma às anteriores ou seguintes 
aparições, a décima aparição foi sem duvida aquela 
na qual se fundamentam todas as outras. Depois 
desta houve mais oito aparições, nas quais a 
Virgem conversava com Bernardete, tendo-lhe 
revelado na 15ª aparição, três segredos e uma 
oração, com a ordem: “Proíbo-te de dizeres isto, 
seja a quem for.” Eram muitas as pessoas que 

contemplavam Bernardete em êxtase durante as 
aparições. 
Certo dia, chegaram-lhe uma vela acesa, para ver se 
ela sentia alguma coisa. Contudo, para grande 
espanto de todos, esta nem se queimava nem sentia 
o calor enquanto durava o êxtase. No fim, 
chegaram-lhe de novo a vela, mas logo ela se 
queixou: “Olhe que está a queimar-me!” 
Muitos iam por curiosidade, talvez a pensar se 
descobriam algum truque, mas quando 
contemplavam o rosto de Bernardete, convertiam-
se nos seus mais fiéis seguidores.   
No dia três de Junho de 1958, Bernardete faz a sua 
primeira Comunhão e com que amor e a devoção 
recebeu Jesus pela primeira vez. Ninguém sabe se 
O viu corporalmente como via a Sua Mãe, a 
Virgem Maria.  
Qual terá sido nesse dia a sua oração? Que lhe terá 
pedido e com que amor Lho terá pedido? Nunca o 
saberemos, mas, a exemplo de Bernardete, 
aprendamos nós também a recebe-Lo em nossos 
corações fervorosamente com todo o respeito e 

devoção. Embora não o possamos ver nem sentir 
que Ele está ali connosco, e nos diz com todo o 
amor: “Pedi e recebereis, porque em verdade vos 
digo, que todo aquele que pede recebe.” 
As autoridades da época, inimigas de Deus e da 
Igreja, vendo como o povo ocorria aos milhares ao 
lugar das aparições, taparam a gruta e cercaram-na 
com uma vala. 
Apesar disso, a Virgem apareceu a Bernardette uma 
18ª e última vez. A aparição durou cerca de um 
quarto de hora, com o rosário na mão, como todas 
as vezes convidando-a a nunca deixar de rezá-lo. 
O rosário é a oração predilecta de Maria, como o 
demonstrou em Lourdes, em Fátima e em todos os 
lugares onde apareceu: sempre com o rosário na 
mão e sempre a convidar-nos a rezá-lo. Demos esse 
gosto a Nossa Senhora e não deixemos passar um 
único dia sem o rezar. 

João Teixeira 

Oração do Papa Bento XVI no Ground Zero 
Um dos momentos mais intensos da visita de Bento XVI aos Estados Unidos foi vivido no domingo, 20 de Abril, com sua visita ao Ground Zero, no local onde se 
localizavam as Torres Gémeas. Publicamos a oração que o Papa elevou em recordação das vítimas dos atentados de 11 de Setembro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Engenheiro Henrique Shereck 
A propósito da história da construção do Salão Paroquial recentemente publicada. 

 “Que incalculável auxílio temos encontrado no 
Senhor Engenheiro Henrique Schereck, Director da 
Administração dos Portos! É muito, 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 [o Engº Schereck e o Engº 
Leão]o precioso auxílio que nos prestam.”  
Assim se referia o Padre Alcino Vieira ao 
Engenheiro Henrique Schreck, a propósito da 
colaboração que dele recebeu durante a construção 
do Salão Paroquial. 
Henrique Schereck, natural de Valongo, onde 
nasceu a 17 de Dezembro de 1911, era licenciado 
em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia 
do Porto. Exerceu vários cargos na administração 
portuária dos Portos do Douro e de Leixões, entre 
Outubro de 1937, quando foi nomeado Engenheiro 
de 3ª classe Adjunto do Director Técnico e Agosto 
de 1949, quando foi nomeado Director Geral 
Definitivo, cargo que ocuparia até à morte, em 
finais de 1966. Destaca-se como sua obra principal 
no exercício dessas funções o projecto de 
ampliação do porto comercial de Leixões – o Plano 
Schereck, embora tenha colaborado em diversos 
estudos que visavam o melhoramento e 
modernização do porto de Leixões, como as 

dragagens e a instalação de reservatórios para 
armazenamento de combustíveis. 
Além disto foi Director-Delegado da região Norte 
do Rádio Clube Português, Vogal da Comissão 
Nacional do Turismo, membro da Comissão de 
Honra do Clube de Vela Atlântico, entre outros. 
Foi duas vezes condecorado ao mais alto nível, com 
a Medalha de Prata de Dedicação pela Legião 
Portuguesa, em 1955, e com o grau de Grande 
Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 
Outubro de 1966, ambas encerrando o 
reconhecimento oficial do empenho e inteligência 
com que dirigiu a Administração dos Portos do 
Douro e Leixões. 
Cito novamente o Padre Alcino Vieira, que com ele 
privou e que, na altura da sua morte, assim o 
descreveu: 
“(…) A sua inteligência deslumbrava. A sua 
bondade impressionava e cativava. Não há 
empreendimento paroquial que não tenha sido 
amparado com o seu conselho prudente e oportuno 
e coadjuvado pela sua extraordinária bondade. A 
visão dos problemas em todos os seus aspectos, e a 
solução acertada que se lhe deparava pronta, quase 
que por intuição, impunha-o à admiração de todos. 

Marina Sequeira 
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Oh, Deus de amor, compaixão e cura, 
olhai para nós, pessoas de muitos credos e de diferentes tradições, 
que se reúnem hoje neste lugar, cenário de incrível violência e dor. 
Te pedimos em tua bondade 
que conceda luz eterna e paz 
a todos os que morreram aqui, 
começando pelos que o fizeram heroicamente: 
nossos bombeiros, policiais, trabalhadores dos serviços de emergência, 
junto com todos os homens e mulheres inocentes 
que foram vítimas desta tragédia, 
simplesmente porque seu trabalho ou serviço 
os conduziu aqui a 11 de setembro de 2001. 
Te pedimos, em tua compaixão, 
que outorgue a cura àqueles que, devido a sua presença aqui, naquele dia, 
sofrem feridas e enfermidade. 
Cura, também, a dor das famílias que ainda estão na dor 
e todos aqueles que perderam entes queridos nesta tragédia. 
Concede-lhes força para continuar suas vidas 
com valor e esperança 
 

Recordamos também aqueles que sofreram morte, feridas e perdas 
no mesmo dia no Pentágono e em Shanksville, Pennsylvania, 
enquanto nossa oração abraça sua dor e sofrimento. 
Deus de paz, concede tua paz a nosso mundo violento: 
paz aos corações de todos os homens e mulheres 
e paz entre as nações da terra. 
Orienta para teu caminho de amor 
aqueles cujos corações e mentes estão consumidos pelo ódio. 
Deus de compreensão, 
Constrangido pela magnitude desta tragédia, 
buscamos tua luz e guia para enfrentar tão terríveis eventos. 
Concede que aqueles cujas vidas se perderam 
possam viver de maneira que as vidas perdidas aqui 
não se tenham perdido em vão. 
Conforta-nos e consola-nos, fortalece-nos na esperança, 
e dai-nos a sabedoria e valor 
para trabalhar sem descanso por um mundo 
onde a verdadeira paz e amor reinem 
entre as nações e nos corações de todos. 
 



As Fábulas de La Fontaine - Chez Nous 

Este foi o título dado pelo prof. A. Cunha e Silva 
a mais uma das suas brilhantes conferências, 
desta vez na Junta de Freguesia de Leça da 
Palmeira, perante uma interessada plateia. 
Esta conferência trouxe à evidência mais uma 
daquelas situações em que tantas vezes passamos 
por elas e não as vemos ou não lhe damos valor; 
isto é, muitos de nós já visitaram a Quinta de 
Santiago, admiraram os seus jardins, o belo 
edifício e os quadros. Ah! Também lá tem 
móveis. 

É aqui, nos móveis, mais concretamente 
naqueles que servem para nos sentarmos, ou seja 
cadeiras, cadeirões e canapés, que está o tema 
desta nossa crónica, “As Fábulas de La 
Fontaine” na casa da Quinta de Santiago. 

A casa de Vila Franca foi mandada construir na 
última década do século XIX, por João Santiago 
de Sousa, oriundo de uma família da nobreza 
minhota, tendo crescido no Paço de S. Cipriano 
em Tabuadela, Guimarães, para sua residência. 
Segundo o núcleo de historiadores - Alexandra 
Cerveira Pinto, Paulo Dódio Gomes e Manuel 
Araújo, que escreveram o livro “A Casa de 
Santiago em Vila Franca – Leça da Palmeira, no 
Final do Século XIX”, “… o salão da casa, 
influenciado pela ambiência neoclássica dá 
corpo ao estilo Luiz XVI […] é, por excelência, 
o sítio onde se recebe […]. No centro do salão 
dispunha-se a mesa com as respectivas cadeiras, 
onde poderia ser servido o chá”. […] era então 
uso expandido a presença de uma sala em estilo 
Luiz XVI, definido pela sobriedade da linha 
direita, pela simetria e harmonia das 
proporções”. 
O mobiliário original do salão da Casa de 
Santiago está depositado no museu Alberto 
Sampaio, em Guimarães, pertencendo ainda ao 
legado de Santiago de Carvalho. 
Portanto o mobiliário que hoje está exposto no 
salão Luiz XVI não pertenceu à Família 
Santiago, a sua aquisição foi feita por 
determinação da Câmara Municipal de 
Matosinhos a Conselho da decoradora Marta 
Cristina Araújo. Temos pois, um verdadeiro 
mobiliário do séc. XVIII com as mesmas 
características. 
No Salão da Casa de Santiago, o mobiliário tem 
representada a comédia da Sociedade, que o 
senhor de La Fontaine assobiava com os melros, 
deixando-nos doze livros de vinte fábulas cada, 
vinte e cinco das quais encontramos em Leça, na 
nossa casa … chez-nous. 

Temos então nesta sala 
um conjunto de seis 
cadeiras, seis cadeirões 
e um canapé. As 
cadeiras são de 
madeira, as pernas são 
torneadas estriadas, 
afunilando na parte 
inferior. São revestidas 
a talha dourada e 
forradas a sarja com 
bastante espessura. Os 
motivos que se 
encontram são 
narrações das fábulas 
de La Fontaine.  
Na primeira cadeira “A 
Raposa e o Corvo” no 

assento e, no encosto “O Pescador e o Peixinho”. 
Na segunda cadeira temos as fábulas “O Cão que 
pela sombra larga a presa”, no assento e, no 
encosto, “O Homem e o Bosque”.  
Na terceira cadeira temos as fábulas “As rãs 
pedindo Rei”, no assento e, no encosto, “O 

Passarinho, o Açor e a Cotovia” e, na quarta 
cadeira, “A Lebre e as Rãs” e “O Pastor e o 
Rebanho”. 
Quanto aos cadeirões de braços, são seis 
exemplares seguindo a mesma linha de 
execução: as pernas são torneadas estriadas, 
afunilando na parte inferior. O braço é decorado 
em estrias e termina em voluta. Tem almofada 
no cotovelo, com motivos vegetais. A ventical é 
toda estriada e a travessa superior é decorada em 
continuação da patena que apresenta motivos 
vegetalistas. Os remates são em florão. 
No primeiro cadeirão temos a fábula “O Leão e 
o Mosquita” e “O Avarento que perdeu o 
Tesouro”. No segundo, “O Lobo feito Pastor” e 
“O Financeiro e o Remendão”. No terceiro, “A 
Raposa e o Bode” e “Os dois Pombos”.  No 
quarto cadeirão temos as fábulas “O Veado e os 
Cães” e “O Gato e o Macaco”. No quinto, “A 
Raposa e a Cegonha” e “Os Peixes e o Pastor 
que tocava Flauta” e , no último cadeirão, “O 
Lobo e o Cordeiro” e “O Lobo, a Mulher e o 
Filho”.  
Finalmente, no canapé, a fábula “O Leão 
enamorado”. 
Não vamos contar as fábulas, mas queremos 
ainda referir que Jean de La Fontaine nasceu em 
Château – Thirny – França, a 8 de Julho de 1621. 
Após estudos de Direito, obtém lugar de 
Advogado no Parlamento, Casa em 1647 e, seis 
anos depois, nasce o seu único filho. 
As fábulas de La Fontaine atravessaram o último 
quartel do século XVII, galgando os séculos 
XVIII, XIX e XX, entrando em grande no século 
XXI; denunciando os defeitos humanos, 
nomeadamente os dos cortesãos, sem esquecer 
os do próprio rei, o que lhe terá valido algumas 
decepções ao longo da vida. 
La Fontaine celebrizou-se sobretudo pelas 
fábulas (12 livros de 20 histórias, cada) recriadas 
a partir de diversas fabulários, entre os quais os 
de Esofro e Fedro, os Fabilaux medievais e os 
contos italianos. A atracção que os animais 
exercem sobre as crianças, mas também sobre os 
adultos, explica, em parte, o sucesso das fábulas. 
La Fontaine morreu em Paris em 1695. 
Aqui fica pois o alerta para uma visita à Casa 
Museu da Quinta de Santiago para entre outras 
peças expostas admirarmos as belas peças aqui 
descritas e descobrirmos as imagens das 
respectivas fábulas. 
Não queremos também deixar de referir, porque 
é da mais elementar justiça, os livros “Cem 
Fábulas de La Fontaine”, ilustradas pelo pintor 
José Emídio, e a obra traduzida para português 
por António Sabeler. 
Obs: Esta crónica foi escrita com base no texto 
da Conferência referida e proferida pelo prof. A. 
Cunha e Silva. 
 

Eng.º Rocha dos Santos 
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“A lebre e as rãs” e 
“O pastor e o rebanho” “O leão e o mosquita” 

e “O avarento que 
perdeu o tesouro” 

“Os dois pombos” 

“O leão enamorado” 

“O peixe e o pastor 
que tocava flauta” “A lebre e as rãs” e  

“O pastor e o rebanho” 



A vista, o tacto, o gosto nada sabem 
Só no que o ouvido sabe se há-de crer. 
Creio em tudo o que o Filho de Deus veio dizer, 
Nada mais verdadeiro pode ser  
Do que a própria Palavra da Verdade. 
    

São Tomás de Aquino
 

Abril no Grupo Paroquial de Teatro
Abril no Grupo Paroquial de Teatro de Leça 
da Palmeira foi mais um mês de 
espectáculos, claro está. Começou a nossa 
“digressão” de espectáculos (como dizem os 
artistas mais profissionais) fora de nossa 
“casa” com a peça “A Ressurreição de 
Alguns”.  
O primeiro deste mês foi em Argoncilhe, 
Vila da Feira; uma casa nova para nós, pois 
foi a primeira vez que lá actuamos. Na 
semana seguinte foi a vez do Rancho Típico 

da Amorosa receber o nosso espectáculo no 
seu palco. O fim de semana seguinte foi “em 
cheio”: no Sábado os nossos “miúdos” 
representaram “O Cavalo de Pau” para outras 
crianças na paróquia de Lourosa, também 
pela primeira vez; e no domingo fomos à 
paróquia da Senhora da Hora com a parte 
mais “adulta” do nosso grupo, um 
espectáculo integrado nas festas da Nossa 
Senhora da Hora. E o último sábado do mês 
foi tempo de irmos à freguesia de Palmeira, 

em Braga, a um auditório completamente 
novo da Junta de Freguesia. E agora já só 
falta um espectáculo para “enterrar” a “A 
Ressurreição de Alguns”. Esse espectáculo 
será realizado em Valbom, no dia 10 de Maio 
na sala da Escola Dramática Valbonense. 
Viva o Teatro! 

Ana Isabel Faria 

 
 

Mistério de Fé 

 
Fé na palavra de Cristo 
 
Quando Jesus faz a primeira revelação do 
Mistério Eucarístico, na sinagoga de 
Cafarnaúm, afirma: «Eu sou o pão vivo, 
descido do céu. Quem comer deste pão, 
viverá eternamente; e o pão que eu darei, é a 
minha carne para a salvação do mundo» (Jo. 
6, 51). As suas palavras provocam uma 
enorme agitação. E a pergunta que Iate, no 
meio da discussão que se produz entre os 
judeus que o escutavam, é a seguinte: «Como 
pode este dar-nos a comer a sua carne?» (Jo. 
6, 53). Mas Jesus limita-se a insistir de novo 
nas suas palavras, exigindo uma fé plena no 
que diz por misterioso que pareça: «Em 
verdade, em verdade, vos digo: se não 
comerdes a carne do Filho do homem, e não 
beberdes o seu sangue, não tereis a vida em 
vós. O que come a minha carne e bebe o meu 
sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei 
no último dia. Porque a minha carne é 
verdadeiramente comida, e o meu sangue 
verdadeiramente bebida. O que come a minha 
carne e bebe o meu sangue, permanece em 
mim e eu nele (Jo. 6, 54-56). 
Ante esta exigência de fé, a maior parte dos 
ouvintes - incluídos muitos de seus discípulos 
- chegam à seguinte conclusão: «Dura é esta 
linguagem; quem a pode ouvir?» (Jo.6, 60). 
Deve ter sido um momento dramático, pois 
não se tratava de algumas deserções isoladas, 
mas de uma deserção maciça: «Desde então 
muitos de seus discípulos tornaram atrás, e já 
não andavam com ele» (Jo. 6, 60). As suas 
palavras parecem-lhes demasiado duras e 
negam-se a crer nele. 
Aqueles homens foram-se embora, 
simplesmente, porque não tiveram fé na 
palavra de Cristo. O que Cristo acabava de 
lhes dizer era um mistério: algo que, 
efectivamente, não se entendia. 
Por isso, Jesus não se esforça em convencê-
los para que fiquem. Mais ainda, aos que 
permanecem a seu lado, deixa-lhes a porta 
aberta: «Quereis também retirar-vos?» (Jo. 
6,67). Então Pedro responde: «Senhor, para 
quem havemos nós de ir? Tu tens, palavras de 
vida eterna» (Jo. 6, 68). 
Esta resposta de Pedro exprime o motivo pelo 
qual os cristãos de todos os tempos prestaram 
o seu livre assentimento a este mistério de fé 
que é a Eucaristia. 
Os que não O abandonam, não é porque 
entendam o mistério que encerra o que Cristo 

disse. Se continuam fiéis a Jesus, é 
única e exclusivamente porque têm fé 
na sua palavra.  
Fé na palavra de Cristo! Isto é o que 
faz falta aos cristãos de todos os 
tempos. E nos nossos dias repete-se a 
cena da primeira vez, ante o anúncio 
do Mistério Eucarístico que a Igreja 
continua a proclamar.  

Façamos no mais íntimo do nosso coração um 
acto de fé simples e humilde: «Creio no que 
disse o Filho de Deus; nada é mais verdadeiro 
do que a própria palavra da Verdade». 
 
Aceitação do mistério 
 
A Eucaristia é um dos mistérios da nossa fé. 
Efectivamente, ao julgar sobre ela «a vista, o 
tacto, o gosto nada sabem». 
Se admitimos este mistério, é exclusivamente 
porque - com a ajuda da graça de Deus – 
confiamos na palavra de Cristo. «Creio em 
tudo o que o Filho de Deus veio dizer, nada 
mais verdadeiro pode ser do que a própria 
Palavra da Verdade».  
A Eucaristia é um mistério. É, portanto, uma 
verdade pertencente a uma ordem distinta da 
lógica comum e distinta também da do 
conhecimento que se adquire pela experiência 
sensível. Mas é uma verdade garantida pela 
palavra de Cristo.  
A palavra de Cristo incita o nosso espírito a 
que adquira a verdade e adira a ela de um 
modo superior ao que normalmente utiliza. 
Com uma particular maneira de comprometer 
o nosso ser, que é a fé: «A Eucaristia é 
«mysterium fidei», mistério de fé. Luz 
vivíssima, luz dulcíssima, luz certíssima para 
quem crê; rito opaco para quem não crê. Que 
decisivo é o tema eucarístico, ao chegar a este 
ponto determinante! Quem o aceita, decide 
com a vigorosa conclusão de Pedro: «Senhor, 
para quem havemos nós de ir? Tu tens 
palavras de vida eterna!» (Paulo VI). 
Posto que a Eucaristia é um mistério de fé, 
temos de nos aproximar deste mistério com 
humilde reverência. Não buscando razões 
humanas, que devem silenciar-se, mas 
aderindo firmemente à Revelação divina: «Só 
no que o ouvido sabe se há de crer». 
A aceitação do mistério, a que nos leva a fé, é 
o curso pelo qual discorre o nosso 
conhecimento da Eucaristia. Quanto mais 
firme e mais sólida seja a nossa fé, mais 
penetraremos no Mistério Eucarístico. 
Repitamos, pois, uma e outra vez, com 
humildade e confiança, aquelas palavras dos 
Apóstolos: «Senhor, aumenta-nos a fé» (Lc 
17, 5). Senhor, que a nossa fé seja cada vez 
mais firme! Que a nossa fé seja cada vez mais 
sólida! 
 
Crescer na fé 
 

«Quando Deus revela, deve-se-lhe a 
obediência da fé» (Vaticano ll). Uma 
obediência pela qual nos entregamos a Deus 
inteira e livremente, com a plena homenagem 
da inteligência e da vontade: Isto é a fé. 
Ante o Mistério Eucarístico, há-de crescer a 
nossa fé. É preciso que a nossa inteligência e 
a nossa vontade se rendam completamente, 
fazendo uma entrega a Deus do mais íntimo 
do nosso ser. 
Aquela promessa, que os judeus rejeitaram 
escandalizados, tornou-se realidade na noite 
de Quinta-feira Santa, na intimidade do 
Cenáculo, perante os discípulos que creram 
nEle. «Tomai e comei, isto é o meu corpo» 
(Mt. 26, 26); e depois com o cálice: «Bebei 
dele todos, porque isto é o meu sangue» (Mt. 
26, 27). 
Se tivéssemos uma fé viva na Eucaristia, que 
milagres poderia fazer Jesus em nós! 
É verdade que cremos na Eucaristia. 
Possivelmente não temos qualquer dúvida a 
opor. Mas, infelizmente, com quanta 
frequência temos de reconhecer que a nossa 
fé é lânguida, débil, fraca. Mesmo para os que 
participam frequentemente na celebração da 
Santa Missa, recebem a Comunhão e vivem 
perto do Sacrário, lhes passa por vezes 
inadvertida a grandeza do Mistério. 
Não é difícil, permanecer um tanto 
indiferentes, um tanto «frios» ante esta grande 
realidade. A nossa condição humana permite 
que nos possamos habituar até às coisas mais 
sublimes: que, apesar de crer na presença 
inefável de Jesus no Santíssimo Sacramento, 
não tenhamos o sentimento vivo e concreto 
que dela tiveram os Santos. 
Sabemos que a fé é antes de mais um dom de 
Deus. Por isso, para ter uma fé viva e 
profunda na Eucaristia -como em qualquer 
outro mistério - necessitamos da graça de 
Deus que prepare e ajude, e os auxílios 
interiores do Espírito Santo que movam o 
coração e o convertam a Deus: que abram os 
olhos da nossa alma. É preciso que Deus nos 
«atraia» para Si. 
Mas da nossa parte é preciso: que nos 
disponhamos a receber este dom de Deus; que 
Lhe peçamos a sua graça com uma oração 
humilde e confiada; que nos exercitemos 
activamente na fé; que «queiramos crer». 
Porque está na nossa mão o querer crer e pôr 
neste acto toda a energia da nossa vontade. 
Que haja um sincero esforço da nossa parte, 
de modo que nunca o «Deus Escondido» 
tenha motivo para nos dirigir aquela 
recriminação que dirigiu aos Apóstolos: 
«Homens de pouca fé!» (Mt. 8, 26). 
   
Fonte: Meditações Eucarísticas  
José Muñoz Velasco 
 

Recolha de António Ferreira 
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Festa Surpresa do 1º Catecismo 

No passado dia 15 de Março, realizou-se no 
Salão Paroquial uma festinha com as crianças 
do 1º ano de Catequese. Este evento foi 
destinado a angariar fundos para a realização 
de uma viagem ao Santuário de Fátima, de 
cujas aparições também lhes falámos, 
cumprindo o preceituado no catecismo, onde 
se lê que nada melhor do que mostrar às 
crianças os acontecimentos nos locais 
próprios.  
Já antes do Natal faláramos às crianças em 
Nossa senhora, a propósito da Anunciação do 
Anjo, quando ele A veio convidar para ser a 
Mãe de Jesus e lhe falou de sua prima Isabel 
que estava para ser mãe. Nessa altura 
aprenderam a rezar a “Avé-Maria”.  

Na festa referida, cada grupo apresentou o 
seu trabalho: houve danças populares, 
cantigas, (o “Eu Vi Um Sapo” foi uma 
graça!), rábulas, teatro, um desfile de moda 
para todas as épocas e vários “quadros” 
alusivos à Catequese, como “A Pesca 
Milagrosa”, “Os Sete Pecados Mortais”, “A 
Ressurreição”, “Verdade e Mentira”. Foi 
digno de se ver o empenho e até algum 
“profissionalismo” dos pequeninos. 
Igualmente louvável foi o trabalho de todos 
os Catequistas. 
Houve também algumas surpresas, como foi 
o caso dos Catequistas Ana Catarina e Sérgio 
que, sendo irmãos para além de tudo, 
apresentaram um “merengue” e a presença de 
um grupo de dançarinos da Escola de Danças 

de Salão da Escola Secundária da Boa Nova, 
que trouxeram belíssimos números de dança 
que a todos deliciaram pela beleza e 
qualidade. 
Resta agradecer a todos pela generosidade, 
empenho e presença: às professoras, 
coreógrafo e bailarinos na Escola da Boa 
Nova, aos patrocinadores, ao Pedro Pinheiro 
que forneceu e operou a aparelhagem sonora 
e a quem nos honrou com a sua presença, 
pais, familiares e amigos, pois sem eles não 
se teria conseguido nada. 
Bem hajam e obrigado por tudo. 
 

As Catequistas 
Salomé Oliveira e Alice Canastra 

91º Aniversário das Aparições de  
Nossa Senhora de Fátima e a Sua Mensagem 

No dia 13 deste mês comemorou-se mais 
um aniversário da primeira aparição da 
Virgem Maria à Lúcia ao Francisco e à 
Jacinta, na Cova de Iria, em 1917. No ano 
passado, a Reitoria do Santuário levou a 
cabo uma série de actividades e iniciativas 
de comemoração dos noventa anos das 
aparições. Pelo significado e importância 
que tiveram e continuam a ter as aparições 
de Fátima, merecem sempre registo neste 
mês dedicado a Nossa Senhora. 
Muito se tem escrito sobre a história de 
Fátima e os seus “protagonistas”, mas há 
factos que precisam de ser um pouco mais 
esclarecidos. Como o caso da mensagem 
de Fátima ou do grande Segredo, dividido 
em três partes. Á medida que foram sendo 
desvendadas as três partes do Segredo, 
houve sempre quem não acreditasse e 
tentasse descredibilizar a revelação.  
A primeira parte do Segredo refere-se à 
visão do Inferno. Nossa Senhora mostrou 
aos três videntes uma cena com fogo, com 
demónios de medonhas formas que iam 
torturando as pessoas que ali caíam como 
faúlhas. Após a visão, a Virgem disse-lhes: 
“Vistes o Inferno, para onde vão as almas 
dos pobres pecadores; para as salvar, Deus 
quer estabelecer no mundo a devoção ao 
meu Imaculado Coração. Se fizeram o que 
Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e 
terão paz.” Deste modo, a Virgem exortava 
todo o mundo a consagrar-se ao seu 
Imaculado Coração. Para fazer cumprir 
este pedido dos Céus, no dia 31 de 
Outubro de 1942, o Papa Pio XII, falando 
em português pela rádio, consagra o 
Mundo ao Imaculado Coração de Maria, 

com menção velada da Rússia, segundo o 
pedido de Nossa Senhora. 
Na segunda parte, Nossa Senhora continua 
a referir-se à maldade dos homens que 
muito ofendem a Deus. Aqui a aparição faz 
uma série de previsões respeitantes a 
certos acontecimentos políticos e sociais 
da Europa. Diz-lhes que a Primeira Guerra 
Mundial ia terminar, mas que haveria de 
deflagrar uma segunda, “ainda pior” 
(referia-se à II Guerra Mundial que 
começaria 22 anos após as aparições em 
1939). Ainda nesta parte da Mensagem, a 
Virgem menciona a vinda do comunismo, 
a sua difusão pelo mundo, a perseguição à 
Igreja, mas também o fim dessa ideologia. 
Estas previsões eram acompanhadas de 
pormenores históricos muito breves mas 
precisos, que se vieram efectivamente a 
concretizar. Nos escritos da Irmã Lúcia 
encontra-se ainda uma afirmação que a 
Virgem fizera: “…por fim, o meu 
Imaculado Coração triunfará. O Santo 
Padre consagrar-Me-á à Rússia, que se 
converterá, e será concedido ao mundo 
algum tempo de paz.” Fala-se de modo 
particular na Rússia, por ter sido o berço 
daquela ideologia que, dali se expandiria a 
muitas partes do mundo.  
A terceira e última parte do Segredo, 
revelada por João Paulo II no ano 2000 no 
Santuário de Fátima, contém uma visão 
referente a “um Bispo vestido de branco”. 
Há quem diga que do ponto de vista 
cronológico esta “visão” deva ser colocada 
antes das últimas palavras de Nossa 
Senhora, relativas ao seu Imaculado 
Coração.  

As três crianças viram “ um Anjo com uma 
espada de fogo na mão esquerda; ao 
cintilar despedia chamas que pareciam que 
iam incendiar o mundo; mas apagavam-se 
com o contacto do brilho que da mão 
direita expedia Nossa Senhora ao seu 
encontro.” Depois, “ vimos numa luz 
imensa que é Deus (…) um Bispo vestido 
de Branco. Tivemos o pressentimento de 
que era o Santo Padre. Vários outros 
Bispos, Sacerdotes, Religiosos e 
Religiosas subirem uma escabrosa 
montanha, no cimo da qual estava uma 
grande Cruz de troncos toscos como se 
fosse de sobreiro com casca; o Santo 
Padre, antes de chegar aí, atravessou uma 
grande cidade meia em ruínas e meio 
trémulo com andar vacilante, acabrunhado 
de dor e pena, ia orando pelas almas dos 
cadáveres que encontrava pelo caminho; 
chegado ao cimo do monte, prostrado de 
joelhos aos pés da grande Cruz, foi morto 
por um grupo de soldados que lhe 
disparam vários tiros e setas, e assim 
mesmo forem morrendo uns atrás dos 
outros, os Bispos, Sacerdotes, Religiosos, 
Religiosas e várias pessoas seculares, 
cavalheiros e senhoras de várias classes e 
posições.” 
Estas são as três partes que constituem o 
Grande Segredo de Fátima, um tanto 
enigmático, inquietante, que de certa 
forma se assemelha-se a uma fotografia da 
história político-social do mundo em geral, 
e particularmente da Igreja no século XX, 
mas que continua a ser válida também para 
o nosso tempo.  
 

João Teixeira 
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Horário das Missas na Vigararia de Matosinhos 
Paróquias Sábado Domingo 

ARAÚJO 16h30* 21h00   10h30   
LEÇA DO BALIO   8h00   11h00  
Capela Stª Ana 18h30       
Lar do Comércio 17h00       
LEÇA DA PALMEIRA 16h30    10h45** 12h00**  
C. Monte Espinho   9h30     
C. Franciscanos 19h30  8h30  10h00 11h30  
MATOSINHOS 18h30  8h00 9h30 11h00  18h30 
Santo Amaro 18h00  8h30  10h30 11h30  
C. Padre Grilo  21h00      
Cruz de Pau 19h30    10h30 12h00  
Lar Stª Ana 18h00       
S. MAMEDE INFESTA 19h00    10h00 12h00 19h00 
Capela da Ermida      11h00  
St Antº do Telheiro    9h00    
STª CRUZ DO BISPO 19h00  8h30  10h00 11h00*  
Est. Prisional 17h00       
CUSTÓIAS 19h30  8h15   11h30 19h30 
Esposade    9h30    
GUIFÕES 16h30* 19h00  9h00  11h00  
C. Sagrada Família  21h00      
PADRÃO DA LÉGUA  19h00     19h00 
PERAFITA 17h30* 19h00 8h00 9h30  11h00  
LAVRA 15h00   9h30   16h30 
SENHORA DA HORA  21h00 8h00  10h00 11h30 19h00 
Hos. Pedro Hispano 17h30       
* Só se celebra de Outubro a Julho 

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

PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2008 
 PREPARAÇÃO BAPTISMOS 

Meses Dias 1º Domingo 3º Domingo 
Maio Dia 28 Dia 04 Dia 18 
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 

Junho 6, 7 e 8 Salão Paroquial 
Perafita 

Julho 11, 12 e 13 Salão Paroquial  
São Mamede Infesta 

Novembro 24, 25 e 26 Salão dos Paus  
Guifões 

 

Farmácias 
de Serviço 

Dia Maio Endereço Junho 

1 FALCÃO MORAIS 

2 FARIA BELEZA 

3 LOPES CUNHA 

4 GRAMACHO F. SILVA 

5 R.PEREIRA MODERNA 

6 SAÚDE FALCÃO 

7 PARQUE FARIA 

8 MORAIS LOPES 

9 BELEZA GRAMACHO 

10 CUNHA R.PEREIRA 

11 F. SILVA SAÚDE 

12 MODERNA PARQUE 

13 FALCÃO MORAIS 

14 FARIA BELEZA 

15 LOPES CUNHA 

16 GRAMACHO F. SILVA 

17 R.PEREIRA MODERNA 

18 SAÚDE FALCÃO 

19 PARQUE FARIA 

20 MORAIS LOPES 

21 BELEZA GRAMACHO 

22 CUNHA R.PEREIRA 

23 F. SILVA SAÚDE 

24 MODERNA PARQUE 

25 FALCÃO MORAIS 

26 FARIA BELEZA 

27 LOPES CUNHA 

28 GRAMACHO F. SILVA 

29 R.PEREIRA MODERNA 

30 SAÚDE FALCÃO 

31 PARQUE 

 
CUNHA 

R. S. Roque 
Matosinhos 
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. D. A. Henri. 
Matosinhos 

SAÚDE 
R. H. Ribeiro 
L. Palmeira 

 
FARIA 

R. Rob. Ivens 
Matosinhos 
J. MORAIS 

Pr. Ant. Sérgio 
Matosinhos 

 
BELEZA 

R. Cor. Alberto 
Laura Moreira 

L. Palmeira 
F. SILVA 

Norte Shopping 
Matosinhos 

 
 

FARIA 

 

Plano de Actividades Religiosas – Ano 2008 – Paróquia de Leça da Palmeira 
Mês Dia Hora Solenidades – Grupos Organizadores 
Maio 22 12:00h Missa do Corpo de Deus – Confraria do Santíssimo Sacramento 
Maio 22 16:00h Procissão do Corpo de Deus – Confraria do Santíssimo Sacramento 
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. 
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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 na 
Procissão de velas do dia 12  de Outubro. 
5 – A Profissão de Fé realizar-se-á no dia 18 de 
Maio, pelas 9.30 h. 
 

Visite a nossa  
Página na Internet 

www.avozdeleca.blogspot.com 



CANTINHO DA MÚSICA  

Bento XVI recebe grupo de vítimas de 
abusos sexuais 
Visita Papal a Washington  
 
Na sua visita a Washington, o Papa Bento XVI 
teve uma atitude de impressionante coragem ao 
receber um grupo de vítimas de abusos sexuais 
cometidos por sacerdotes norte-americanos. 
Mesmo antes de o avião aterrar, Bento XVI 
abordou este problema com os jornalistas, 
dizendo-se profundamente envergonhado com 
o que tinha acontecido. Garantiu mesmo que 
pedófilos não podem ser sacerdotes. O Papa 
reconheceu não haver palavras para expressar a 
dor que tais abusos produziram. O encontro 
realizou-se na capela da Nunciatura Apostólica 
em Washington. Este grupo de pessoas foi 
acompanhado pelo Arcebispo de Boston, 
Cardeal D. Sean O’Malley, pois a sua 
arquidiocese foi uma das mais afectadas por 
estes escândalos. Uma nota da Santa Sé refere: 
“Rezaram com o Santo Padre, que depois 
escutou os seus relatos pessoais. Dirigiu-lhes 
palavras de alento e de esperança”.  
Também na homilia da Eucaristia a que 
presidiu no estádio do “Nationals Park”, Bento 
XVI Padre reconheceu “a dor que sofreu a 
Igreja na América como consequência do 
abuso sexual de menores”. E frisou: “Nenhuma 
palavra minha poderá descrever a dor e o dano 
produzido por tal abuso”. Acrescentou ainda: 
“Tãopouco posso expressar adequadamente o 
dano que se fez dentro da comunidade da 
Igreja. Já se fizeram grandes esforços para 
enfrentar de maneira honesta e justa esta 
trágica situação e para assegurar que as 
crianças – que Nosso Senhor ama 
profundamente e que são nosso tesouro maior – 
possam crescer num ambiente seguro. Estes 
esforços para proteger as crianças hão-de 
continuar. Ontem falei disto com vossos 
bispos. Hoje peço a cada um de vós para fazer 
tudo que vos for possível para promover a 
recuperação e a reconciliação, e para ajudar os 
que sofreram”. 
Por último o Papa pediu aos fiéis que “estimem 
os seus sacerdotes e apreciem o excelente 

trabalho que fazem. E, sobretudo, orem para 
que o Espírito Santo derrame os seus dons 
sobre a Igreja, os dons que levam à conversão, 
ao perdão e ao crescimento na santidade”. 
 
Iraque: testamento espiritual do Arcebispo 
de Mosul 
 
Amor pelos irmãos “muçulmanos do Iraque” e 
aceitação da morte como abandono total em 
Deus são as ideias-chave dadas por D. Rahho, 
arcebispo caldeu de Mosul, assassinado pelos 
seus sequestradores há pouco mais de um mês. 
A Agência «AsiaNews», do Pontifício Instituto 
de Missões Exteriores (PIME), traduziu do 
árabe, algumas partes do «testamento 
espiritual» do prelado, datado de 15 de Agosto 
de 2003. 
O texto explicita a sua entrega plena nas mãos 
de Deus e lança uma mensagem de amor e 
fraternidade a todas as comunidades religiosas 
do Iraque. O escrito de D. Rahho recorda com 
especial ternura os deficientes da «Fraternidade 
de Caridade e Alegria», que havia fundado em 
1989: «De vós aprendi o amor, vós me 
ensinastes a amar». Aos seus familiares 
escrevia: «Não possuo nada, o que tenho não é 
meu. Eu mesmo era uma propriedade da Igreja, 
e da Igreja vocês não podem reivindicar nada». 
Vale a pena reter esta frase: «A vida é entregar-
nos plenamente nas mãos de Deus; com a 
morte, esta entrega se faz infinita na vida 
eterna». 
 
Hong Kong: diocese comemora os 120 anos 
da Catedral 
 
Comemorar a história e relançar a 
Evangelização: é este o tema da Mostra 
comemorativa por ocasião dos 120 anos de 
fundação da Catedral da diocese de Hong Kong 
com o título “A graça do Senhor permanece 
sempre, caminhamos em direcção ao futuro”. 
Esta Mostra foi inaugurada no dia 5 de Abril e 
faz parte das diversas iniciativas para 
comemorar os 120 anos da fundação da 
Catedral dedicada à Imaculada Conceição. Na 
solene concelebração eucarística, o Bispo de 
Hong Kong agradeceu ao Senhor por esta 
esplêndida obra espiritual e artística e exortou a 
“estimar a herança dos antepassados, para 
enriquecer a nossa fé”.  
 
Brasil: Bispos querem 1,2 milhão de 
assinaturas a favor da ética na política 
 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) promoveu o lançamento recentemente 

uma grande iniciativa popular a favor de um 
projecto de lei a favor da ética na política.  
A ideia do novo projecto de lei surge na 
sequência da Lei 9.840, promulgada em 1999, 
quando um milhão de brasileiros subscreveu a 
iniciativa que combate a compra de votos e o 
uso da máquina administrativa nas eleições no 
país. 
O novo projecto tornaria inelegíveis, durante os 
trâmites do processo, os políticos condenados 
pela Justiça em primeira instância. Os políticos 
processados directamente pelo Ministério 
Público também estariam impedidos de ir às 
urnas enquanto aguardam julgamento. Prevê 
ainda a inelegibilidade dos políticos que vierem 
a renunciar de seus cargos públicos para 
escapar de possíveis punições. 
Na base do novo projecto de lei de iniciativa 
popular está o Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral, uma rede de entidades da 
sociedade, de que fazem parte, entre outras 
instituições a CNBB e a OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil). 
 
Índia: plano da Caritas para acabar com 
suicídio de camponeses 
 
A Caritas Índia lançou um ambicioso plano 
para acabar com as causas do suicídio de 
milhares de camponeses indianos. Desde 1997, 
pelo menos 25 mil camponeses suicidaram-se, 
vítimas do desespero provocado pelo colapso 
de suas explorações, causado, entre outras 
razões, pelas sucessivas catrástrofes naturais e 
do uso inadequado da terra cultivável. Estes 
factos têm causado altos níveis de 
endividamento, insuportáveis para suas 
economias. 
Para ajudar a resolver este problenma, a Caritas 
Índia pôs em andamento em vários estados do 
país um ambicioso plano no sentido de oferecer 
alternativas viáveis às comunidades agrícolas 
mais afectadas por este fenómeno. Os 
beneficiários deste programa serão um total de 
5.410 camponeses das dioceses de Khammam, 
Adilabad, Hyderabad, Warrangal e Cuddapah.  
O plano de intervenção inclui cinco sectores de 
atividade: programa de ajuda psico-social às 
comunidades rurais; desenvolvimento agrário 
sustentável; capacitação sobre exploração de 
terras cultiváveis; aproveitamento de recursos 
hídricos para uso agrícola; fornecimento de 
sementes, fertilizantes e maquinaria agrícola; 
formação em técnicas agrícolas; e organização 
de cooperativas. Aderiram a este projecto as 
Caritas de Espanha (com 197 mil euros), 
Austrália, Áustria, Alemanha, Irlanda e 
Bélgica. 

AG in “Voz Portucalense”
 
 

 
Coro dos Pastorinhos 

Sendo Maio o mês dedicado a 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, 
é completamente oportuno dedicar 
este “cantinho” aos pequenos 
cantores do Coro dos Pastorinhos, 
da Missa das 16.30 de sábado. 
Por impossibilidade da Cláudia 
Camelo, fundadora deste Coro, 
foi-me lançado o desafio, pelo Sr. 
P.e Lemos, para dar continuidade 
ao trabalho da Cláudia com eles. 
Para mim foi como que um 
“susto”, porque apesar de ter jeito 
para lidar com crianças, ser 
responsável por um grupo de 
cerca de vinte delas e logo no 
contexto de cantar uma missa, 

intimidou-me um bocado… 
Com o tempo fui-me ambientando aos cânticos, 
(muito diferentes daquilo a que estava 
habituada), fui conhecendo os pequenos e cedo 
me apercebi de que, na sua postura alegre e 
despretensiosa, com as suas vozinhas infantis 
despreocupadas como é natural nas crianças, 
estava ali um “Coro” capaz de louvar ao Senhor 
tão bem ou, quem sabe até melhor, do que 
qualquer outro Coro de crescidos. 
Desde Janeiro conto com a preciosa ajuda do 
José Eduardo Sousa que, com o seu violão, veio 
enriquecer consideravelmente o 
acompanhamento musical, ajudando a tornar 
ainda mais a missa de sábado à tarde uma 
verdadeira festa. 
Boa Música! 

Por: Mariana Sequeira 
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AMIGOS DO JORNAL 
Pagamentos em Abril 

 
Ester da Graça                                        20 € 
José Augusto Duarte do Couto               10 € 
Engº José Clemente                                15 € 
José Luís Ferreira Barra                         10 € 
José Neves                                              10 € 
Lucília Vieira da Silva                             7 € 
Mª Alice Ferreira Ramos                        10 € 
Mª José Cardia Taveira Canha                10 € 
Manuel Nogueira da Silva                       15 € 
Raúl Reina Ramos                                   10 € 

 

Dia da Caridade 
Donativos – Abril 

Missas Euros 
16h30 Sábado 191,25 € 

10h45 Domingo   269,00€ 

12H00 Domingo   354,00€ 

9h30 Monte Espinho   66,15€ 

Tudo isto totalizou a importância de 880,40 €. 
Também se receberam muitas peças em roupa e 
tudo isto será distribuído pelos pobres conforme 
as suas necessidades. 
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Leia e Assine 
A Voz de Leça

Por José Soares 

Palavras Cruzadas – N.º232   
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Horizontais: 1 – Embrião; homem 
sujo. 2 – Imo; mor; isolados. 3 – 
Apelido; decrépito; elas. 4 – 
Interjeição designativa de cansaço. 5 – 
Ave palmípede da fam. dos alcídeos; 
jubiloso. 6 – contextura. 7 – Afasta 
(interj. para fazer recuar os bois 
jungidos); sifra. 8 – Nome de mulher. 
9 – Partícula afirmativa do dialecto 
provençal; simples; tório (s.q.). 10 – 
Preceito emanado de autoridade 
soberana; curso natural de água; 
bagaço da uva de que se faz aguapé. 
11 – Elemento latino de composição 
de palavras que exprime a ideia de 
“ouro”; emitir som. 

 
Verticais: 1 – Arpão; mentira. 2 – Ave 
corredora; rente; firmamento. 3 – porco; 
erva para alimento do gado; partir. 4 – 
Joeira. 5 – Que me pertence; rio da 
Suíça. 5 – Ponto de junção de duas 
correntes. 7 – Enseada comprida junto da 
costa; escudeiro. 8 – Claridade produzida 
por uma fonte luminosa. 9 – Estás; da 
cor da cera; lado do navio voltado para o 
vento. 10 – Jibóia; oferecer; irmã do pai. 
11 – Relativo a osso; observar. 
 



Movimento Demográfico – Abril 
 PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA 

 
Baptismos: Dia 5 – Gabriel Batista 
Lêdo filho de Pedro Bento Lêdo e de 
Celeste da Rocha Batista. Dia 20 Matilde 
Barbosa Silva filha de Carlos Alberto 
Silva e de Paula Cristina Barbosa. Maria 
Carolina Ramos filha de Manuel Joaquim 
Ramos e de Inês Maria Soqueira. Luís 
Manuel Afonso filho de Hilário Manuel 
Afonso e de Helena Isabel Ferreira. Ana 
Margarida Leite de Magalhães filha de 
Manuel Joaquim Magalhães e de Maria 
Isabel Moreira. Bernardo Fernandes 
Ferreira filho de José Manuel Ferreira e 
de Sandra Maria Barros. Guilherme 
Álvaro Ferreira filho de Júlio Ferreira e 
de Carla Manuela Álvaro. Dia 27 – 

Beatriz Paixão Freitas filha de Joaquim 
Freitas e de Cidália Freitas. Mariana 
Barros filha de Pedro Miguel Barros e de 
Paula Cristina Barros. Rafaela Ferreira de 
Oliveira filha de Mário Rui Oliveira e de 
Florinda Ferreira. 
 
Casamentos: Dia 4 – António Manuel 
de Sousa Barros e Dulce Maria da Costa 
Neves 
 
Óbitos: Dia 3 – Maria Mafalda de Brito 
Vale Quaresma Alves. Dia 4 – Augusto 
Fernandes Neves. Dia 11 – Custódio Dias 
Antunes. Augusto de Oliveira. Arminda 
Ramos Pontes. Maria da Conceição 

Ferreira Balaia. Dia 12 – Maria Augusta 
dos Santos da Silva. Dia 16 – Maria 
Alice de Sousa Neves. Dia 17 – Jorge 
Cardoso Viana. Dia 26 – Álvaro Manuel 
Jacob Paiva. Dia 29 – Rosa Fernandes 
Pinto; Arcanja Gonçalves Guerra. Dia 30 
– Eduardo da Costa Monteiro. 
 
Nota: Por lapso, não foi publicado no 
Movimento Demográfico de Março, o 
casamento, no dia 8, de Bruno Miguel M. 
Cunha e Ana Patrícia M. Lopes 
Mesquita. 
 

 
Lista dos Meninos da 1ª Comunhão 

Fizeram a sua Primeira Comunhão, 
nos dias 20 e 27 de Abril: 
 
Adriana Inês Alves Lopes; Ana Catarina 
Dias Tavares; Ana Rita Gonçalves Santos 
Ana Sofia Dias Marques; Bárbara 
Francisca Gomes Santos; Bruno Filipe 
Silva Tavares; Carlos Miguel Cadilhe 
Ferreira; Daniela Sofia Paiva da Silva; 

Diana Isabel Monteiro Pereira; Diogo 
André Silva Machado Neves; Filipa 
Gonçalves Fernandes; Filipa Gonçalves 
Rebelo; Francisco Rafael dos Santos 
Braga; Gonçalo Leonel Barros Marques 
Dias; Inês Santos Barbosa; João Miguel 
Silva Madureira; João Pedro Conceição 
Pereira; Maria de Fátima Caselha Lobato 

Maria Francisca Lapa Correia; Patrícia da 
Silva Azevedo; Pedro Manuel Sousa 
Ramalho; Rafaela Alexandra Santos 
Oliveira; Sara Gonçalves Fernandes; Ana 
Beatriz dos Santos Moreira; Hugo Filipe 
de Brito Ferreira; Jéssica Maria Ferro 
Cação; João Pedro Gomes da Costa; 
Rafaela Paiva Ramos; Tiago Sousa Lopes 
Rodrigues de Castro  

Profissão de Fé 
Um símbolo forte de unidade da Igreja em Leça da Palmeira 

Cinquenta e uma crianças, após seis anos 
de formação, professam solenemente a 
sua Fé em Jesus Cristo. Todos estão de 
parabéns. É um dia de Festa, não só 
porque se sente entre todos a alegria de 
mais um dever cumprido, nesta função 
que em primeiro lugar cabe aos pais, de 
serem os primeiros e principais 
educadores na Fé, mas também porque se 
partilha tarefas e responsabilidades entre 
os catequistas responsáveis, destas 
crianças da Igreja Paroquial e do Centro 
Franciscano, coro, etc, a presença 
concelebrando, dos dois sacerdotes, 
Rev.os P. Lemos e P. Marcelino, que 
para estas crianças são e certamente 
continuarão a ser os seus “pastores”. 
Uma Igreja assim é símbolo forte de 
unidade. Resta esperar que todos 
continuemos a sentir que estas crianças 
apenas atingiram o final de uma etapa 
importante, mas não a última. O “barco”, 
leia-se a família, com os seus principais 
membros, os pais e com Jesus a 
timoneiro, não deve terminar a sua 

viagem neste “porto da Profissão de Fé”, 
há que partir rumo ao Crisma.  
 
Crianças da Catequese da Igreja 
Matriz 
Adriano Filipe Borges; Alexandra Filipa 
Trindade Vasques; Alírio Emanuel Silva 
Simões; Ana Catarina Gomes Barbosa; 
Ana Catarina Magalhães Conde; Ana 
Patrícia Gonçalves Ferreira; Ana Rita 
Quintas Teixeira; Ana Zita Melim da 
Silva; Beatriz Ramos B. Moreira de 
Almeida; Carla Patrícia Martins Marinho 
Alves; Cláudia Sofia Monteiro Gomes; 
Daniel Artur Martins Oliveira; Diogo 
Filipe Antunes Vigo; Francisco Simões 
Magalhães; Hugo Miguel Gomes 
Marques; Joana Patrícia Santos Pontes da 
Nova; Jorge Diogo Magalhães Conde; 
José Diogo Silva Capela; Laura Tatiana 
Balbino; Maria Inês Pereira Monteiro; 
Mariana Elisa Crista Moreira Sineiro; 
Marina Sofia Pires Pereira; Miguel Bruno 
Batista da Silva; Mónica Sofia Marques 
Ribeiro; Pedro Manuel Carvalho Barbosa 

Moreira; Ricardo Alexandre Rodrigues 
Esteves Dourado; Ricardo Miguel Morais 
Pinho; Sérgio Miguel Almeida Ferreira. 
 
Catequese da Capela do Sagrado 
Coração de Jesus 
 
Ana Catarina Maia Sousa; Ana Catarina 
Oliveira Mendes; Ana Cláudia Silva 
Prata; Ana Margarida Moura Costa; Ana 
Rita Marques Moura; Ana Rita Paquete 
Carvalho; Catarina Filipa Fernandes 
Moniz; Inês Barros Quelhas Fernandes; 
Joana Filipa Abreia Oliveira; Margarida 
Marafona Fortunato; Maria Carolina 
Venâncio Lopes; António Pedro Neto 
Ferreirinha; Daniel Almeida Ferreira; 
Gonçalo Barroso Gonçalves Ribeiro; 
João Jorge Matos Pereira; João Pedro 
Lopes Regufe; Luís Henrique Araújo 
Maravalhas; Miguel Ângelo Correia 
Vasconcelos; Miguel Mendonça Nicolau 
Costa; Nuno Manuel Ferreira Leal; Pedro 
Emanuel da Rocha; Pedro Jorge Gouveia 
Couto; Ricardo Manuel Teixeira Correia 
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