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NOTA DE ABERTURA 
 

A VOZ DE LEÇA celebra, nesta edição, 55 anos de 
publicação. Aniversários são sempre ocasiões para 
reflectir sobre o caminho percorrido e para 
perspectivar novos percursos. Há um ano, também no 
número de aniversário, o destaque maior ia para D. 
Manuel Clemente, que tomava posse como novo Bispo 
da Diocese do Porto. Surgia na primeira página, numa 
bonita fotografia e foi assim dado a conhecer à 
Comunidade Paroquial de Leça. Este Jornal cumpria 
mais do que nunca a sua função de informar, porque 
para além proporcionar a familiarização com a figura 
do novo Bispo, dava a conhecer alguns dados da sua 
biografia, tanto no que respeita aos aspectos mais 
pessoais quer quanto ao seu percurso académico e 
eclesiástico.  
No aniversário deste ano, que até é uma data dita “mais 
redonda”, não temos nenhum destaque do género, nem 
a época é propícia a tal. No entanto, não pode passar 
sem referência o 50º aniversário da morte de Óscar da 
Silva, músico-poeta, que não tendo nascido Leceiro, 
aqui passou momentos importantes da sua vida pessoal 
e artística e aqui está sepultado, não muito longe de 
outro “nosso” poeta – António Nobre. A propósito 
desta data, (6 de Março), chocou-me a dificuldade que 
houve em obter dados sobre a sua biografia, quando é 
considerado um iniciador da música moderna 
portuguesa, reconhecido em praticamente todo o 
mundo. Valeu-nos o Sr. Eng.º Rocha dos Santos, a 
quem recorremos sabendo que se houvesse alguma 
coisa por cá ele teria certamente. A outra fonte foi a 
edição de Junho de 1967 d’A Voz de Leça, onde foram 
publicados os discursos proferidos por amigos e 
admiradores que com ele conviveram quando aqui 
viveu, durante a cerimónia de trasladação dos restos 
mortais do artista para o mausoléu próprio. O que há a 
nível “oficial” não é muito e encontra-se na Biblioteca 
Municipal Florbela Espanca, onde também podem 
encontrar-se colectâneas das suas obras musicais. É 
pena que assim seja, porque merecia ser mais 
conhecido para além do nome que deu à rua onde 
viveu os seus últimos anos. Curiosamente, no fim de 
Fevereiro último, a propósito da inauguração das 
instalações renovadas da Escola de Música Óscar da 
Silva, a Rua Álvaro Castelões em Matosinhos, onde 
fica situada, esteve engalanada e as feições do músico 
ainda jovem, tornaram-se familiares para quem por lá 
passou. Mas provavelmente foi mesmo só isso. E 
continua apenas a ser um”Músico do Séc. XX” para a 
maioria das pessoas. Esperemos que este Jornal 
consiga mudar um bocadinho esse cenário de 
desconhecimento. 

Marina Sequeira



 
 

Reflexão 
P. João Santos, SJ. 

 
 

O Crucificado – Ressuscitado 
 

1. Porquê?  
É esta pergunta que fizeram os primeiros 
discípulos de Jesus. 
Por que motivo abandonou Deus aquele 
“Homem”, executado injustamente, por 
ter defendido a causa de Deus? Como foi 
possível tê-LO deus abandonado? Estava 
ainda quente no coração dos discípulos, a 
vivência da última Ceia, durante a qual 
tinham sentido intensamente a sua 
bondade e o seu amor. Como foi possível 
um “Homem assim,” ter acabado assim? 
 
Como foi possível, ter Deus abandonado, 
Aquele que possuído pelo Espírito de 
Deus, tinha infundido saúde, vida e 
alento a tantos infelizes? 
Vai Jesus, ser desfeito em pó, para 
sempre, como uma “sombra”, Aquele que 
tinha sido “esperança” para tantos? Ter-
se-á Jesus enganado quando anunciou a 
bondade dum Deus-Pai, que vela de tal 
modo pelo homem, seu filho, que “até os 
cabelos da cabeça do homem tem 
contados”? 
 
Aquilo que escandalizou os discípulos, 
foi a execução brutal e injusta que Jesus 
padeceu! Onde está Deus? Não reage 
nem intervém perante o que fizeram com 
Jesus? Acaso, não é Deus o defensor das 
vítimas inocentes? Ter-se-á enganado 
Jesus, ao anunciar a justiça de Deus em 
favor dos crucificados? 
 
É difícil imaginar o impacto que a 
execução de Jesus provocou nos seus 
discípulos. Apenas sabemos que eles 
fugiram para a Galileia. E porquê? 
Morreu também, a sua adesão a Jesus, 

quando Ele morreu na cruz? Não é fácil 
dar uma resposta exacta. O que podemos 
afirmar, é que a execução de Jesus 
provocou neles, e muito 
compreensivelmente uma crise radical. 
Eles, são agora, discípulos desorientados, 
perante o que sucedeu a Jesus, e tomados 
de pânico, fogem do perigo. 

 
2. Jesus ressuscitou! 
No entanto, passado pouco tempo, 
acontece alguma coisa, difícil de 
explicar. Estes discípulos de Jesus, 
regressam a Jerusalém, e reúnem-se em 
nome de Jesus, anunciando a todos, que 
Jesus está vivo, de novo! 
Que aconteceu então, para que estes 
discípulos, que tinham desertado de 
Jerusalém, abandonem agora a Galileia, 
lugar mais seguro para eles, regressem de 
novo a Jerusalém, lugar perigoso, e onde 
depressa vão ser perseguidos e detidos 
pelas autoridades religiosas dos judeus. 
 
Quem transformou o seu medo e 
cobardia em coragem e audácia? 
Por que motivo falam agora com tanta 
convicção e firmeza? Por que motivo, 
voltam a reunir-se em nome d'Aquele, a 
quem tinham abandonado, ao vê-lo 
condenado à morte? 
A sua resposta é pronta e firme: “Jesus 
está vivo! Deus ressuscitou-O” 
 
De diversos modos, e com linguagens 
diferentes, todos afirmam o mesmo: 
“O Crucificado está vivo, Deus 
ressuscitou-O”. Ninguém sabe por 
experiência, o que acontece exactamente 
na morte e menos ainda, o que acontece a 

um morto, se é ressuscitado por Deus, no 
momento da sua morte. 

 
No entanto, os primeiros discípulos, 
depressa conseguem condensar em 
fórmulas simples o essencial da sua fé. 
São fórmulas breves, que circulam já 
pelos anos 35 a 40, entre os cristãos da 
primeira geração. Empregavam-nas 
seguramente, para transmitir a sua fé aos 
novos crentes. E é isto o que eles 
afirmam:”Deus ressuscitou Jesus 
dentre os mortos.” 
 
Deus não ficou passivo nem indiferente, 
diante da execução e morte de Jesus. 
Arrancou-O das garras da morte. Em 
todas as fórmulas, os cristãos falam da 
ressurreição de Jesus. 
 
A ressurreição de Jesus, ilumina o 
sentido último e profundo da vida 
humana. Conforme o afirma com toda a 
clareza, a palavra de Deus, através de S. 
Paulo: 
“Assim como Deus ressuscitou dos 
mortos, a seu Filho Jesus, também 
ressuscitará para a vida eterna a nossa 
vida mortal.” 
Simplesmente, para ressuscitarmos na 
morte, precisamos de ir ressuscitando 
agora revestindo a nossa vida de verdade 
e bondade, para o Senhor um dia, quando 
nos chamar, nos revestir de imortalidade. 
 
Ressuscitarmos agora, vivendo com 
autenticidade e verdade, para o Senhor 
nos ressuscitar no termo da nossa vida 
terrestre. 
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A Voz de Leça Faz 55 Anos 

Por iniciativa do Padre Alcino Vieira dos Santos, 
A VOZ DE LEÇA nasceu em Março de 1953, há 
55 anos, para “falar, dizer, informar, formar, 

orientar, acompanhar”, tal como referiu D. 
Armindo Lopes Coelho na mensagem que dirigiu 
a este Jornal no 50º aniversário. Curiosamente, em 
2003, a direcção d’A Voz de Leça estava 
igualitariamente repartida entre o fundador e o Sr. 
Padre Lemos, seu actual Director – 25 anos para 
cada um. Cinco anos depois essa igualdade está 
desfeita – já passaram 30 anos desde que o nosso 
Pároco assumiu a Direcção. Não tão marcante 
como as Bodas de ouro, 55 anos é também uma 
data “redonda” propícia à lembrança e à menção 
de quem por cá passou, em especial o fundador, 
Padre Alcino Vieira, que pensou este Jornal e o 
tornou ‘Voz’ da Paróquia e para a Paróquia. Fez 
destas páginas um canal de comunicação sempre 
aberto com os seus Paroquianos, tal como D. 
António Ferreira Gomes preconizou na 
mensagem que dirigiu à Paróquia há 55 anos, na 
primeira edição: “Por ele a freguesia manifestará 
as suas aspirações e anseios, dirá das suas 
iniciativas e realizações. ”Aqui surgiram as 
primeiras referências aos Bairros dos Pobres e ao 
Salão Paroquial, que foram as duas mais 
importantes obras que nos deixou. Aqui foi dando 
conta do andamento dos projectos, das obras em 
si, das dificuldades, mas também das ofertas 
generosas, tantas vezes surpreendentes, que 
sempre surgiam quando o ‘aperto’ era maior.  
Claro que nem tudo foram “rosas” nestes anos 
todos e houve tempos menos felizes na vida deste 
Jornal, em especial quando, com escassas 
perspectivas de continuidade quase desapareceu, 

em 1978 e 1985. Reergueu-se, primeiro a custo, 
depois com mais pessoas, (o Alcino Glória, o Sr. 
Filipe Pacheco e o Manuel José Carneiro) e há um 
ano, sublinhava-se a estabilidade da Equipa que 
elabora o jornal mês a mês, reforçada por um 
grupo de jovens, para além do Eng.º António 
Ferreira e do Eng.º Rocha dos Santos, que tem 
levado A Voz de Leça em incursões pelo passado 
da nossa terra. Nos últimos seis meses houve, 
porém, algumas mudanças – a Perícia deixou-nos, 
pelo que voltamos ao contacto directo com a 
Gráfica Firmeza, como há anos se fazia e o Sr. 
Filipe Pacheco cessou a sua colaboração regular. 
Tivemos que alterar ‘timings’ e algumas 
‘formatações’, já que agora o Jornal passa 
exactamente pelos mesmos procedimentos na fase 
anterior ao envio para a Gráfica, com meios 
menos ‘profissionais’, mas com um empenho 
imenso de quem faz questão de apresentar a 
mesma qualidade.  
Sem nunca perder de vista o essencial da já citada 
mensagem de D. António Ferreira Gomes, de ser 
“voz de muitas águas” e “o eco permanente do 
marulhar profundo (…) da vida paroquial” A Voz 
de Leça faz-se, acima de tudo, com muito gosto e 
sempre num exercício de prazer. 
 
Estamos todos de Parabéns! 
 

Marina Sequeira  

50º Aniversário da Morte de Óscar da Silva

No passado dia 6 de Março completaram-se 50 
anos sobre a morte de Óscar da Silva, eminente 
músico português, reconhecido 
internacionalmente, que passou partes 
importantes da sua vida aqui, em Leça da 
Palmeira, onde também está sepultado. 
Óscar da Silva Corrége Araújo nasceu no Porto, 
(na Rua de Costa Cabral), a 21 de Abril de 1870. 
Iniciou os estudos na área da música aos onze 
anos, altura em que compôs a sua primeira peça, 
“Hino Infantil”. Começa a frequentar o 
Conservatório Nacional com 14 anos e, em 
1891, apresenta-se como pianista, começando 
desde logo a ter grande sucesso. No ano seguinte 

recebe uma bolsa de estudos da Rainha D. 
Amélia e vai estudar piano e composição para o 
Conservatório de Leipzig (Alemanha). Ali 
prossegue estudos com Clara Schumann, viúva 
do compositor alemão Robert Schumann e uma 
das maiores pianistas de todos os tempos, que 
terá afirmado que nunca ninguém tinha 
interpretado as composições do marido como 
Óscar da Silva o fez. 
Entre 1894 e 1921, já a viver em Leça, na Rua 
Moinho de Vento, faz várias tournées pela 
Europa e América, sem esquecer a terra de 
acolhimento, tendo dado o 1º recital no Clube de 
Leça, em 1896. Entretanto, os pais, João da Silva 
Araújo e D. Luísa Augusta Corrége, aqui 
morrem, entre 1909 e 1910, altura em que deixa 
a casa da Rua Moinho de Vento e vai viver para 
casa de um amigo no Lugar de Vila Franca, na 
rua que viria a ter o seu nome. 
Parte para o Brasil em 1930, onde vive cerca de 
20 anos, regressando a Portugal a convite de 
António Salazar. Em 1935 vê grande parte da 
sua obra publicada e é condecorado com a 
Ordem de Santiago e Espada. Regressa a Leça 
da Palmeira em 1954, onde morre a 6 de Março 
de 1958. 
Intérprete genial de Chopin e de Schumann, a 
sua arte superior foi aplaudida em todo o mundo. 
Destacou-se também como compositor. 
Essencialmente romântico, seguiu a evolução 
modernista e aceitou com entusiasmo as novas 
correntes, sendo considerado o iniciador da 
música moderna em Portugal, traduzindo, 
através da música, o lirismo da alma nacional, 
até aí apenas manifestado na poesia. Assim 

compôs “Nostalgias”, “Sonata das Saudades”, 
“Queixumes” e “Dolorosas”, esta última tocada 
nas suas exéquias. 
Foi retratado na imprensa da época como 
“Dotado de um temperamento especial e 
personalidade própria. No seu olhar tristemente 
doce descobria-se a candura das almas boas. 
Coração nobre, afectuoso, fidalgo (…)”e Fialho 
de Almeida disse dele: “Figura fina; tez pálida; 
olhos de lusíada deixando ver na limpidez 
pupilar o fundo da alma. Gestos simples, 
maneiras tão belas e frases tão sóbrias que não 
seria possível deixar de sentir-se preso, quem a 
primeira vez dele se acercasse.” 
Inicialmente sepultado no jazigo de António de 
Carvalho (da FACAR), os restos mortais de 
Óscar da Silva foram trasladados para o 
mausoléu construído pela Junta de Freguesia, em 
21 de Abril de 1967, nove anos após a sua 
morte. 

 

Mariana Sequeira
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150º Aniversário das Aparições de Lourdes (1858-2008) 
Da 2ª à 9ª Aparição 

LOURDES – Programa para Março 2008 
Dia 4  – 15ª Aparição – Fim da quinzena das 
aparições – Como todos os dias da quinzena, o 
encontro é às 11h30min em frente à gruta. 
Dia 7 / 9 – Recolhimento da Quaresma à Luz 
de Lourdes 
Dia 14 / 16 – Recolhimento da Semana Santa 
com Santa Bernardete  
Dia 23 – Domingo de Páscoa  
Dia 23 / 29 – Peregrinação Inglesa 
Dia 23 / 30 – Festival de Música Sacra 
Dia 25 – 16ª Aparição – Neste dia que é o da 
Anunciação, Nossa Senhora disse “Eu sou a 

Imaculada Conceição”; 50º Aniversário da 
Consagração da basílica São Pio X. 
No fim da primeira aparição, Bernardete pediu 
a suas irmãs que não contassem nada do 
sucedido em casa. Porém, ao entrar em casa, 
Maria não perdeu tempo e contou tudo à mãe, 
que não acreditou, repreendeu-as e chegou 
mesmo a castigá-las e a proibi-las de voltar à 
gruta.  
Contudo a vidente, no domingo seguinte, 
conseguiu voltar ao local e rezou lá com as 
companheiras. Enquanto rezavam, a Senhora 
apareceu de novo a Bernardete, mas esta, 
fazendo o que lhe tinham recomendado, 
lançou-lhe água benta. A Virgem sorriu e a 
menina entrou de novo em êxtase. Era tal a 
doçura e felicidade que sentia, que perdeu o 
conhecimento, e não dava conta de nada do 
que acontecia à sua volta. Tinha os olhos 
sempre fixos na Senhora que só ela podia ver. 
O povo, assombrado, não deixava de olhar para 
Bernardete, cuja expressão era duma felicidade 
indescritível. 
A terceira aparição foi no dia 18 de Fevereiro. 
Por sugestão de algumas pessoas, Bernardete 
ofereceu à Senhora papel e caneta para que 
escrevesse o seu nome e a mensagem que 
desejava transmitir. 
Mas ela limitou-se a sorrir, enquanto dizia: “O 
que tenho a dizer não precisa de ser escrito. 
Quero que voltes aqui durante quinze dias.” 
Bernardete assim prometeu, muito contente, e a 
Virgem acrescentou: “Prometo fazer-te feliz, 
não neste mundo, mas no outro.” 
A vidente continuou a ir aos encontros com 
Nossa Senhora. Cada vez mais gente a 

acompanhava, na esperança de também verem 
algo. 
As autoridades começaram a preocupar-se com 
os acontecimentos e queriam que Bernardete 
dissesse que tudo aquilo tinha sido uma grande 
mentira, inventada por ela e pelas irmãs. Como 
nenhuma das três havia desmentido nada, um 
dia chamaram a protagonista das aparições e 
ameaçaram-na com a prisão, caso continuasse 
a voltar ao lugar onde a Virgem regularmente 
lhe aparecia. Três dias depois à sua intimação, 
Bernardete voltou ao local. Era um Sábado, e a 
Virgem ensinou-lhe uma oração que ela nunca 
revelou. No dia a seguir, a Senhora apareceu 
com uma cara muito triste, e num tom de voz 
sofredor disse a Bernardete: “ Pede a Deus 
pelos pecadores.”  
Dois dias depois, na sétima aparição, 3ªfeira dia 
23, o povo que acompanhava a jovem viu que 
ela falava e escutava, mas não conseguia 
entender o que a Senhora lhe dizia. 
Na oitava aparição, 4ªfeira dia 24, depois de um 
primeiro sorriso, toda a gente viu como 
Bernardete chorou. 
A nona foi na 5ªfeira dia 25. Enquanto estava 
em êxtase, o povo viu-a levantar-se e afastar-se 
um pouco do lugar onde estava, escavar no 
chão e logo ali nasceu um pequeno manancial 
de água suja que Bernardete, erguendo-se, 
bebeu. A seguir, começou a sair dali um jorro 
de água milagrosa, que ainda hoje continua a 
correr, curando quantos a tomam com fé.  
Nesse mesmo dia, a Virgem encarregou-a de 
pedir que construíssem ali uma capela. 
 

João Teixeira

Via-sacra 
nos Franciscanos 

Mais uma vez foi realizada a Via-Sacra no Centro Franciscano, mas 
desta vez foi durante a Quaresma. 
Todas as semanas, talentosos e dedicados Pais e Catequistas 
construíram três estações da Via-sacra, em que cada cena recriava o 
caminho de Jesus até à cruz. 
Em todas as cenas também foi retratado um pouco da actualidade, 
comparando o sofrimento que Jesus Cristo teve, como por exemplo 
o de carregar a cruz, como todos nós carregamos uma cruz, que para 
uns será mais leve, para outros mais pesada, mas todos temos a 
nossa. 
Esta foi mais uma forma criativa de viver a época do ano e o tempo 
litúrgico mais importante para os cristãos.  

Simão Bártolo 

 
 

 

4 

Assembleia Paroquial de 
Jovens Também Solidária 

Mais um mês passou e mais uma vez a APJ não pára. Desta feita, 
com uma acção um pouco mais solidária.  
Como é, com certeza, do conhecimento da grande maioria dos 
Paroquianos, a APJ sorteou na passada quadra natalícia, um 
Cabaz de compras. Esse Cabaz até tem uma pequenina história 
que passo a contar: um sábado à tarde, estavam alguns membros 
da Assembleia “à espera” que acabasse a eucaristia para fazermos 
a nossa pequena venda, quando uma senhora nos vem comprar 
algumas rifas para o Cabaz. As rifas foram-lhe vendidas e alguém 
disse “Nós sabemos que o cabaz está um pouco pobrezinho, mas 
foi o que conseguimos arranjar”.  
A senhora foi-se embora, mas passados alguns minutos 
aproximou-se de novo e eis que nos deixa um saco plástico com 
artigos de mercearia, que enriqueceram o dito cabaz. Ao 
princípio nem nos apercebemos, pois a “pressa” da senhora foi 
tanta que nem tivemos tempo para lhe perguntar o seu nome. 
Infelizmente nunca mais vimos a senhora para lhe podermos 
agradecer como merece, mas aqui fica desde já expressa toda a 
nossa gratidão para com ela. O Cabaz foi sorteado e ninguém o 
reclamou. E detivemo-nos com um problema: “O que é que 
vamos fazer ao Cabaz?” A Assembleia pensou, e achou por bem 
oferecê-lo à Conferência Vicentina da nossa Paróquia, para que 
se faça a sua distribuição pelos mais pobres e necessitados.  
Já que Deus colocou no nosso caminho um dos seus “anjos”, era 
mais que justo continuarmos a fazer o bem!  
 

Ana Isabel Faria



A Sagração do Espaço 

É o titulo da exposição retrospectiva da obra 
do escultor Manuel Nogueira patente ao 
público na Biblioteca Municipal Florbela 
Espanca, em Matosinhos, entre 19 de Janeiro 
e 24 de Fevereiro, do corrente ano e que nos 
trouxe um artista que dedicou toda a sua vida 
à arte, principalmente à escultura e que nem 
sempre foi bem compreendido e por vezes foi 
até ultrapassado com manobras perigosas que 
deixaram as suas marcas patentes na revolta 
como encara o relacionamento do dia a dia. 
Esta exposição mostra-nos um conjunto de 
obras do autor nos variados campos desde a 
escultura à medalhística mas não só; pois pela 
mão sábia do professor A. Cunha e Silva teve 
o condão de levar os interessados a uma visita 
guiada à mesma e a alguns dos locais onde 
existem obras que pela sua dimensão ou local 
de exposição não foi possível trazer. Essa 
visita aos locais terminou com elevada 
satisfação por um dia de cultura plena, no 
Seminário da Boa Nova, em Valadares – Vila 
Nova de Gaia, onde todos tiveram a 
oportunidade de admirar uma preciosa 
imagem de Nossa Senhora da Boa Nova 
talhada em madeira, de grandes dimensões. 

 
 
Este ciclo terminou com a conferência 
Manuel Nogueira escultor: “A Sagração do 
Espaço” que será proferida pelo professor A. 
Cunha e Silva no dia 21 de Fevereiro de 2008 
no Auditório da Biblioteca Municipal 
Florbela Espanca. 
Manuel da Silva Nogueira nasceu em Santa 
Cruz do Bispo – Matosinhos, e aos dez / onze 
anos entrou como aprendiz na oficina de 
Mestre Guilherme Thedim. Esta oficina 
pertencia a um escultor que fazia peças 
religiosas ou de arte sacra, de onde saíram 
imagens como as de Nossa Senhora de 
Fátima, que se encontram no Santuário de 
Fátima e na Igreja Paroquial de Leça da 
Palmeira, bem como de outros santos para 
várias igrejas do país e do estrangeiro. São 
imagens diferentes facilmente identificáveis 
pela expressão do olhar e pela delicadeza das 
linhas do rosto. 
Uma das primeiras peças feitas por Manuel 
Nogueira foram as asas da imagem de S. 
Miguel Arcanjo, uma simbólica escultura 
religiosa que está na Igreja Paroquial de Leça 

da Palmeira, cujo corpo é da autoria é de 
Guilherme Thedim. 
 

 
 
Este trabalho marca o início da carreira de 
Manuel Nogueira o qual, por indicação do seu 
Mestre, recebeu tal tarefa como característica 
iniciática, foi a aprendizagem do talhe directo 
das asas do anjo desta imagem e, como diz 
Cunha e Silva no belo catálogo da exposição, 
“… em todas as tradições, as asas nunca são 
recebidas, mas sim conquistadas com o preço 
de uma educação iniciática e purificadora. 
Todos os artistas, ou quase todos, ficam 
marcados pelas obras da sua juventude, pela 
ingenuidade e generosidade dos seus 
primeiros gestos. Estes são trabalhos 
límpidos, sem vícios, que poderão vir a 
constituir-se em símbolos, memoriais. Aqui se 
afirma a marca pessoal do artista, a escolha do 
caminho a percorrer, os conceitos a defender. 
Todavia o escultor ampliou as atracções 
originárias com estudos académicos e o afinco 
de quem busca uma superação em cada 
satisfação”. 
É assim que o seu percurso o leva à Escola de 
Artes Decorativas Soares dos Reis, onde 
frequenta o Curso de Escultura Decorativa; e 
onde com 26 anos dirigiu a disciplina de 
Tecnologia de Escultura. Foi aluno de Mestra 
Barata Feyo, no curso de Escultura da Escola 
Superior de Belas Artes do Porto. 

Foi bolseiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Itália, onde frequentou a 
Academia Di Belle Arti Pietro Vanucci, em 
Perugia; e equiparado a bolseiro do Instituto 
de Alta-costura, na especialidade de Técnicas 
de Escultura. Frequentou, no Instituto Di 
Betto a disciplina de Restauro. Tem o curso 
de escultura da Academia Di Belle Arti Pietro 
Vanucci. 
Do seu longo curriculum fazem parte 
intervenções em diversos colóquios 
internacionais sobre o tema “Cristo nas Artes 
Plásticas”. 
A obra do escultor Manuel Nogueira está 
representada em vários museus de Itália, e em 
museus e igrejas, bem como em diversas 
colecções particulares. 
Participou em diversas exposições colectivas 
de Artes Plásticas em vários países de 
diferentes continentes. 
Durante quinze anos fez restauro de escultura 
de todas as épocas, continuando até esta data 
as experiências sobre a consolidação e 
preservação das madeiras. 
Tem desenvolvido também as técnicas de 
esmaltagem sendo de destacar a sua obra 
Cálice em ouro para Sua Santidade Paulo VI, 
mas gostamos também imenso do Sacrário de 
uma Igreja em Chaves. 
De realçar ainda a sua obra de Medalhística 
que atinge já mais de cento e vinte medalhas 
onde destacámos as séries “Capelas de Leça 
da Palmeira” e “Eça de Queirós”, a dos “250 
anos das Festas do Bom Jesus de 
Matosinhos”, “1.º ano das Festas de 
Matosinhos como Cidade”, “IV Centenário da 
Edição dos Lusíadas” e muitas outras. 

Privamos há pouco tempo com o escultor 
Manuel Nogueira mas já deu para 
reconhecermos a sua força interior, a sua 
visão do mundo e da arte, uma sensibilidade 
natural a que não será alheio o meio rural e 
natural de Santa Cruz do Bispo em que foi 
criado, daí como o próprio deixou registado 
no verso da medalha dedicada a António 
Cândido: “… o mundo está cheio de palavras, 
fala-se muito, medita-se pouco mas só a 
meditação é fecunda”. 
 

Eng.º Rocha dos Santos 
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Dadas as alterações a que a saúde do nosso Pároco obrigou, só nesta altura foi possível concluir a reformulação do Plano de Actividades da Paróquia. 

Paróquia de Leça da Palmeira
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES 
 
1 – No Aniversário da Capela, Coro, Acólitos e 
Pagens do Monte Espinho, os Grupos deverão 
ser representados apenas por dois elementos, 
devido ao pouco espaço disponível na Capela.                                        
2 – Na Missa do Senhor dos Passos, as 
Confrarias deverão ser Representadas apenas 
por dois elementos, dado a Missa ser a da 
Catequese. 
3 – Os Compromissos das Pajens e Acólitos da 
Igreja Paroquial serão realizados no Sábado 
anterior ao 1º Domingo de Março e no Sábado 
anterior ao 1º Domingo de Dezembro, 
respectivamente. 

4 – Excepto no dia 23 de Março, as Confrarias, 
Irmandades, Acólitos e Pagens deverão estar 
presentes em todas as cerimónias enumeradas 
no mapa de actividades. 
5 – As Confrarias e Irmandades deverão usar 
sempre Laço Branco.  
Nos dias 6 de Fevereiro, 8, 9, 16 e 21 de 
Março, 1 e 2 de Novembro deverão usar Laço 
Preto. 
6 – No dia 21 de Março, far-se-á a Procissão do 
“Senhor Morto“ no interior da Igreja Paroquial.   
7 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e 
Pagens deverão levar “velas” acesas nas 

Procissões de velas dos dias 12 de Maio e 12 de 
Outubro. 
8 – No dia 12 de Maio, a Procissão das Velas 
sairá da Capela da Quinta da Conceição. 
9 – Nas cerimónias da Semana Santa, 
designadamente nos dias 20, 21, 22 e 23 de 
Março, o Coro integrará membros de todos os 
Grupos Corais da Paróquia. 
10 – A Primeira Comunhão realizar-se-á nos 
dias 19 e 26 de Abril, na Missa das 10,45 h. 
11 – A Profissão de Fé realizar-se-á no dia 18 de 
Maio, pelas 9.30 h. 
 

O Sexo no Plano de Deus (Prof. Felipe Aquino)
O livro do Génesis assegura que ao criar todas as 
coisas Deus "viu que tudo era bom" (Gen 1,25). 
Portanto, tudo o que Deus fez é belo. 
O mal, muitas vezes, consiste no uso mau das 
coisas boas. Por exemplo, uma faca é uma coisa 
boa; sem ela a cozinheira não faz o seu trabalho. 
Mas, se um criminoso usar a faca para tirar a vida a 
alguém, nem por isso a faca se torna má. Não. O 
mal é o uso errado que se fez dela. 
Da mesma forma o sexo é algo criado por Deus e 
maravilhoso. É por ele que a criança inocente vem 
ao mundo. 
Como Deus deu ao casal humano, a missão de 
gerar os filhos, "crescei e multiplicai-vos" (Gen 1, 
28), providenciou o sexo como instrumento de 
procriação. E mais, para fortalecer a união e o amor 
do casal, fez do sexo também o meio mais 
profundo da "manifestação" do amor conjugal. 
Podemos dizer que o acto sexual é a "celebração do 
amor", como que a "liturgia do amor conjugal". E é 
no ápice desta celebração do amor que o filho é 
concebido. Isto é, ele não é somente a carne e o 
sangue do casal, mas principalmente, o fruto do seu 
amor. É por isso que a vida de um casal que não se 
ama de verdade, nunca é harmoniosa. 
O sexo é a manifestação do amor. Sem este, ele fica 
vazio, desvirtuado e perigoso como aquela faca na 
mão do assassino. Faz muitas vítimas... O que é a 
prostituição, senão o sexo sem amor? É apenas um 

acto de prazer, comprado, com dinheiro ou outros 
meios. 
No plano de Deus, a vida sexual só tem lugar no 
casamento. São Paulo, há dois mil anos, já ensinava 
aos coríntios: "A mulher não pode dispor do seu 
corpo: ele pertence ao seu marido. E também o 
marido não pode dispor do seu corpo: ele 
pertence à sua esposa" (1Cor 7,4) 
O Apóstolo não diz que o corpo da namorada 
pertence ao namorado, e nem que o corpo da noiva 
pertence ao noivo. A união sexual só tem sentido no 
casamento, porque só ali existe um 
"comprometimento" de vida conjugal, vida a dois, 
onde cada um assumiu um compromisso de 
fidelidade ao outro. 
Cada um é "responsável pelo outro" até à morte, em 
todas circunstâncias fáceis e difíceis da vida. Sem 
este "compromisso de vida" o acto sexual não tem 
sentido e torna-se perigoso. 
As consequências do sexo vivido fora do 
casamento são terríveis: mães e pais solteiros; filhos 
abandonados, ou criados pelos avós, ou em 
orfanatos. Muitos desses tornam-se delinquentes 
buscando nas drogas e no crime a satisfação das 
suas dores. Quantos abortos são cometidos porque 
busca-se apenas egoisticamente o prazer do sexo e 
depois elimina-se o fruto, a criança! 
As doenças venéreas são outro flagelo do sexo fora 
do casamento. Ainda hoje convivemos com os 
horrores da sífilis, blenorragia, cancro, sem falar no 

flagelo moderno da SIDA. O remédio contra a 
SIDA é a vivência sexual apenas no casamento: e 
não, como se propõe, irresponsavelmente, o uso de 
preservativos, ao invés de se eliminar o vício pela 
raiz. 
É urgente que os cristãos, pais, professores e 
educadores, tenhamos a coragem de ensinar 
novamente a castidade aos jovens. Um jovem que 
se mantém casto até ao casamento, além de tudo, 
prepara a sua vontade e exercita o seu autodomínio 
para ser fiel ao seu cônjuge no casamento. É preciso 
mostrar urgentemente aos jovens os valores da 
castidade, tanto em pensamentos como em actos. A 
televisão e os filmes pornográficos de vídeos, as 
revistas eróticas abundantes e asquerosas, injectam 
pólvora no sangue dos nossos filhos, fazendo-os 
escravos do sexo. E por causa disso estamos a ver 
meninas de 13, 14 anos, grávidas sem a menor 
preparação e maturidade para serem mães. 
Temos de acordar. Temos de ter a coragem de 
oferecer aos jovens a opção da pureza que Jesus nos 
legou: "Bem aventurados os puros de coração 
porque verão a Deus" (Mt 5, 8) 
Neste assunto Jesus foi exigente e não deixou 
margem de dúvida: "Todo aquele que olhar para 
uma mulher com desejo de cobiça, já adulterou 
com ela no seu coração" (Mt 5, 27).   
 

Recolha de António Ferreira
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Plano de Actividades Religiosas – Ano 2008 
Mês Dia Hora Solenidades – Grupos Organizadores 

Fevereiro 6 19:00h Missa de Cinzas – Paróquia 
Fevereiro 10 9:30h Aniversário da Capela e Coro do Monte Espinho – Ir. de Nossa Senhora de Fátima – Monte Espinho 

Março 8 16:30h Missa do Senhor dos Passos – Confraria do Senhor dos Passos 
Março 9 16:00h Procissão do Senhor dos Passos – Confraria do Senhor dos Passos 
Março 16 12:00h Bênção e Procissão dos Ramos, seguida de Missa – Paróquia 
Março 20 21:30h Semana Santa – Paróquia 
Março 21 21:30h Semana Santa – Paróquia, Confrarias do Santíssimo e dos Passos  
Março 22 21:30h Semana Santa – Paróquia 
Março 23 9:30h Visita Pascal – Comissão Visita Pascal 
Março 23 18:45h Procissão de encerramento da Visita Pascal seguida de Missa – Comissão Visita Pascal 
Março 30 12:00h Missa de Aniversário do Jornal “ A Voz de Leça “         
Maio 11 10.45h Missa de Aniversário do Coro do Espírito Santo  
Maio 12 21:30h Procissão das Velas – Irmandade de Nossa Senhora de Fátima da Igreja Matriz 
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. 

 



Aos 28… 

Domingo, 10 de Fevereiro obrigou-me a 
repensar o que são 28 anos de existência. 
Passei por essa idade, há alguns anos, e 
recordo como de facto aos 28 já passámos a 
infantilidade do “quando for grande 
gostava…” ou a ingenuidade da adolescência 
com o “ se eu pudesse ou tivesse…”. 
Realmente aos 28 já sabemos com alguma 
certeza quem somos e do que parecemos ser 
capazes. Embora os sonhos não desapareçam 
(ou não fossem eles uma constante da vida), 
a verdade é que aos 28 já a vida oferece uma 
certa sensatez que se confirma aos 30. 
Naquele domingo, cantei juntamente com 
algumas dezenas de pessoas, os parabéns 
porque fez 28 anos que a Capela de Monte 
Espinho tem razão de existir. Há 28 anos, 
celebrou-se neste lugar a primeira missa e 
com essa celebração nasceu igualmente uma 
vontade de expandir a fé. Uma fé que 

prevalece e que se extravasa em dias como o 
de domingo. Diante de muitos amigos e 
convidados confirmou-se o desejo de manter 
viva e continuar uma obra que já toca a 
maturidade. Os que nela se envolveram desde 
início, já passaram as fases do desejo infantil 
ou do sonho ingénuo. Já provaram que o 
projecto existe, que tem potencialidades para 
continuar vivo e que, como qualquer 
projecto, vive traçando metas futuras que 
continuam a ser esquecidas ou adiadas.  
Aos 28, já questionamos os obstáculos e 
constatamos que a falta de concretização do 
projecto não depende da falta de vontade dos 
que nele se envolvem mas sim da falta de 
apoio dos que podem, mas que, ingénua ou 
propositadamente, se esquecem dele. 
Aos 28, continuamos a dar valor, muito valor 
aos amigos que estão ao nosso lado nos 
grandes momentos. E sentimos a falta dos 

que por algum motivo não possam estar 
presentes. 
No domingo, os amigos estiveram por lá a 
participar activamente quer na celebração, 
quer no almoço, quer na animação que 
decorreu durante a tarde. Alguns elementos 
do Coro Milium, que já travaram uma 
espécie de “intercâmbio coral” com o Coro 
de Monte Espinho, participaram vivamente 
na animação da celebração. A assembleia 
sensibilizou-se com a alegria e o amor com 
que se cantou nesse dia. Não faltaram 
igualmente as confrarias e outros Grupos que 
acharam por bem assinalar com a sua 
presença mais um aniversário. A celebração 
foi presidida pelo Pe Marcelino que tem 
cumprido assiduamente o seu compromisso 
de “dizer missa no Monte Espinho”. A 
ausência do Pe Lemos fez-se sentir pois o 
aniversário também é dele e a Comunidade 
continua a agradecer e a reconhecer a sua 
generosidade. 
Durante a tarde, o almoço partilhado reuniu 
muitas crianças e seus familiares que aí 
frequentam a Catequese, o que envaideceu 
muito os Catequistas que procuram, mais do 
que nunca, envolver os pais no crescimento 
na fé das suas crianças. E, à tarde rimos 
todos: as crianças dançaram e cantaram, as 
Pajens, os Acólitos e a Confraria divertiram a 
assistência com um espectáculo muito de 
improviso mas que realmente levou às 
lágrimas a plateia. Foi realmente muito bom! 
Aos 28, está-se no auge da vida. Embora 
cientes dos problemas continua-se a acreditar 
na vida, no futuro. E, se se é cristão todas 
estas crenças ganham uma dimensão ainda 
maior: é que Deus está sempre com os que 
Nele acreditam e não desistem. 
Aos 30, concretizam-se definitivamente ou 
adiam-se para sempre projectos. O sonho 
permanece mas só se tornará realidade com a 
força de outros que podem mais do que 
aqueles que sonham. 
 

Ana Pascoal
 

Em Monte Espinho  
Há Uma Comunidade Viva 
Este ano foi a primeira vez que pude assistir, ao vivo, à festa da Comunidade 
de Monte Espinho. Conhecendo muita gente dali, não me surpreendeu nada o 
carácter simples, despretensioso e familiar da celebração. Na pequena Capela, 
cheiinha até à porta, foi como se todos pertencessem à mesma família de 
sangue. E pude perceber melhor como nasceu, como cresceu, os projectos 
concretizados e os que têm, não por concretizar, mas para concretizar. Porque 
foi sempre assim: responderam ao apelo do Sr. Padre Lemos, há 28 anos, para 
que se pudesse ali celebrar a Eucaristia e a primeira foi mesmo numa garagem. 
Estava como que lançada a ‘primeira pedra’ da Comunidade, que hoje tem 
uma Irmandade, Grupo Coral, Grupo de Acólitos, de Pagens, Catequese e uma 
pequena mas acolhedora Capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima, que 
todos de alguma forma ajudaram a erguer, com trabalho, com dinheiro, com 
apoio logístico. No dia 10 de Fevereiro, o Coro estreou um órgão e verificaram 
a necessidade de adquirir um Sacrário para a Capela. Vão certamente tê-lo em 
breve, porque é quando surge um novo desafio que aquela pequena 
Comunidade se ergue, mais unida do que nunca.  
No texto sobre o 28º aniversário da Comunidade de Monte Espinho, a Ana 
Pascoal deixa nas entrelinhas a ideia de que estará na hora de concretizar o 
outro grande projecto, depois da construção da Capela – a construção de um 
Centro para as actividades da Comunidade, que actualmente decorrem num 
espaço contíguo à Capela, ainda em ‘bruto’, (tijolos e cimento). 
Está ali já a base do novo projecto e há uma vontade enorme de todos, que se 
conjugada com aquilo a que chamo ‘vontades oficiais’, (leia-se, Autarquia 
Camarária…), poderá levar à sua mais rápida concretização, para que, talvez 
quando a Comunidade chegar aos 30, mesmo que ainda não esteja tudo 
concluído, já só faltem pormenores. 
 
Obrigado pelo exemplo e Parabéns. 

Marina Sequeira
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Obrigado “Monte Espinho” 
Quando o meu telefone tocou naquele dia de Inverno, frio e chuvoso, 
estaria longe de pensar que do outro lado, provinha o convite para 
participar no aniversário da Comunidade do Monte Espinho. Não 
apenas um convite para uma presença física, mas também um convite 
para uma presença activa e participativa na Eucaristia. Claro está que o 
convite foi extensível a todo o “inactivo” Coro Milium. E digo 
“inactivo”, pois apesar de neste momento não sermos um Grupo 
“activo” da Paróquia por força dos novos horários das Eucaristias, de 
algum modo cada um dos elementos do Coro Milium vai participando 
na vida da Paróquia, o que mostra que o Coro acabou, mas a vontade 
dos seus elementos continuarem de alguma maneira a dar o seu 
contributo manteve-se. Deste modo, face ao convite da Comunidade do 
Monte Espinho em estarmos presentes na Celebração Festiva de 
Comemoração dos 28 anos da Capela, não poderíamos sequer 
equacionar a nossa falta. Mas, penso que, muito mais que o convite fica 
sem sombra de dúvida a amizade que nos une, a nós, membros do Coro 
Milium e toda uma Comunidade que cada vez mais é uma “Pedra Viva 
do Templo do Senhor”, tal como ditou o cântico de entrada na 
Celebração. Por tudo isto, pelo convite, pela amizade e sobretudo pelo 
enorme carinho com que fomos recebidos por essa Comunidade, 
expressamos o nosso mais sincero agradecimento. E fazemo-lo aqui, 
publicamente, no Jornal “A Voz de Leça”, porque seria de todo o modo 
impossível agradecer pessoalmente a cada um por si só, tantos foram 
aqueles que nos abraçaram e nos agradeceram a presença naquele dia 
10 de Fevereiro. Estaremos sempre disponíveis para participar em tudo 
e para tudo o que nos convidarem, na certeza que a Comunidade do 
Monte Espinho terá sempre um lugar especial nos nossos corações. 
Obrigado a todos. 

Pelo Milium
José Eduardo Sousa



  

 
Visita Pascal – Ano 2008 

Cristo ressuscitou. 
Jesus Cristo está vivo e caminha ao nosso lado – 
porque ressuscitou. Ressuscitou e encontra-se diante do 
coração de cada um de nós, pedindo para entrar: “Eis 
que estou à porta e bato. Se alguém ouviu a minha voz 
e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearemos 
juntos, eu com ele e ele comigo”. 
Que se abram a Cristo as portas do coração do homem. 
Com este pequeno texto para reflexão, o Grupo 
Organizador da Visita Pascal vem dar a conhecer o 
respectivo itinerário do corrente ano. Os 25 grupos que 
constituirão a Visita Pascal serão distribuídos da forma 
que enumeramos a seguir: 
 
GRUPO 1 
Av. dos Combatentes da Grande Guerra desde a Igreja 
até à Praia do lado Sul. Rua Nogueira Pinto desde Av. 
dos Combatentes da Grande Guerra até à Rua dos Dois 
Amigos. Rua Heróis de África desde a praia até à Rua 
dos Dois Amigos. Rua Hintze Ribeiro desde a praia até 
à Rua dos Dois Amigos. Rua Oliveira Lessa desde a 
Av. dos Combatentes da Grande Guerra até à Rua 
Hintze Ribeiro. Rua dos Dois Amigos desde a Av. 
Combatentes da Grande Guerra até à Rua Hintze 
Ribeiro. 
GRUPO 2 
Rua Nogueira Pinto desde a Rua dos Dois Amigos até à 
Rua Dr. Albano Sá Lima. Rua Heróis de África desde a 
Rua dos Dois Amigos até à Rua Dr. José Domingos de 
Oliveira. Rua Hintze Ribeiro desde a Rua dos Dois 
Amigos até à Rua Dr. José Domingos de Oliveira. Rua 
Dr. José Domingos de Oliveira desde a Rua Hintze 
Ribeiro até à Rua Dr. Albano Sá Lima. Rua Dr. Albano 
Sá Lima desde a Rua Dr. José Domingos de Oliveira 
até à Rua Direita. Rua Gen. Humberto Delgado desde a 
Rua Dr. Albano Sá Lima até à Av. dos Combatentes 
Grande Guerra. Rua do Corpo Santo desde a Rua Dr. 
Albano Sá Lima até à Rua Direita. Trav. do Corpo 
Santo desde a Rua Dr. José Domingos de Oliveira até à 
Rua Direita. Viela do Corpo Santo desde a Rua do 
Corpo Santo até ao fim da Viela. Rua Fresca desde Av. 
Combatentes Grande Guerra até Rua Hintze Ribeiro. 
GRUPO 3 
Rua Santos Lessa desde a praia até à Rua Fresca. Rua 
Moinho de Vento desde a praia até à Rua Fresca. Rua 
Oliveira Lessa desde a Rua Hintze Ribeiro até à Trav. 
Dois Amigos. Rua dos Dois Amigos desde a Rua 
Hintze Ribeiro até à Rua Moinho de Vento. Rua de 
Fuzelhas desde a Av. da Liberdade até à Rua Santa 
Catarina. Trav. De Fuzelhas desde a Av. da Liberdade 
até à Rua de Fuzelhas. Rua do Castelo desde a Av. da 
Liberdade até à Trav. Moinho de Vento. Rua Santa 
Catarina desde a Rua Moinho de Vento até à Av. Dr. 
Antunes Guimarães. Trav. Moinho de Vento desde a 
Rua Moinho de Vento até à Trav. do Castelo. Trav. do 
Castelo desde a Rua do Matinho até à Rua Santa 
Catarina. Viela do Castelo desde a Travessa do Castelo 
até à Rua Santa Catarina. Rua do Matinho desde a Rua 
Moinho de Vento até à Av. Dr. Antunes Guimarães. 
Rua do Vareiro desde a Rua do Matinho até à Rua 
Fresca. 
GRUPO 4 
Rua Fresca desde a Rua Hintze Ribeiro até à Av. Dr. 
Antunes Guimarães. Rua Direita desde a Rua Dr. 
Augusto Cardia Pires até à Av. Dr. Fernando Aroso. 
Rua Santos Lessa desde a Rua Fresca até à Rua Dr. 
José Domingos de Oliveira. Rua da Agra desde a Rua 
Fresca até a Rua Dr. José Domingos de Oliveira. Rua 
Guilherme Gomes Fernandes desde a Rua Fresca até à 
Rua Direita. Rua do Vareiro desde a Rua Fresca até à 
Rua Dr. Augusto Cardia Pires. Rua Dr. Augusto Cardia 
Pires desde a Rua Guilherme Gomes Fernandes até à 
Av. Dr. Antunes Guimarães. Viela dos Abraços desde a 
Rua Dr. Augusto Cardia Pires até à Rua Guilherme 
Gomes Fernandes e Rua Direita. Rua Fonte de Vila 
desde a Av. Dr. Antunes Guimarães até à Rua Direita. 
Rua Dr. José Domingos Oliveira desde a Rua 
Guilherme Gomes Fernandes até à Rua Hintze Ribeiro. 
Rua Hintze Ribeiro desde a Rua Dr. José Domingos de 
Oliveira até à Rua Direita. 
Largo Congosta do Abade. 
GRUPO 5 
Viela Humberto Cruz desde a Av. Dr. Fernando Aroso 
até à Rua Direita. Rua Direita desde a Viela Humberto 
Cruz até à Trav. de Santana. Trav. de Santana desde a 
Rua Direita até à Rua de Santana. Viela de Santa desde 
a Trav. de Santana até ao Cimo da Vila. Rua de 
Santana desde a Trav. de Santana até à Rua Óscar da 
Silva. Trav. Óscar da Silva desde a Rua de Santana até 
à Rua Óscar da Silva. Rua Óscar da Silva desde a Rua 
de Vila Franca até à Rua Pinto de Araújo. Rua 
Gonçalves Zarco desde a Rua Óscar da Silva até à 
Quinta de Santiago. Rua Pinto de Araújo desde a Rua 

Óscar da Silva até à Av. Dr. Fernando Aroso. Trav. 
Pinto de Araújo desde a Rua Pinto de Araújo até ao 
cimo. Av. Dr. Antunes Guimarães desde a Av. Dr. 
Fernando Aroso até à Rua do Cidral. Rua do Cidral 
desde a Av. Dr. Antunes Guimarães até à Rua Espírito 
Santo. Rua Espírito Santo desde a Rua Direita até à Av. 
Dr. Fernando Aroso. Rua Hintze Ribeiro desde a Rua 
Direita até à Av. Dr. Fernando Aroso. Rua Congosta do 
Abade desde a Av. Dr. Fernando Aroso até à Rua 
Hintze Ribeiro. 
GRUPO 6 
Rua Óscar da Silva desde a Rua Direita até à Rua de 
Vila Franca. Rua de Vila Franca desde a Rua Óscar da 
Silva até ao Posto da GNR. Rua de Camposinhos desde 
a Rua de Vila Franca até à Rua Óscar da Silva. 
Rua Emídio Gomes da Silva. Rua Dr. Carlos Alberto 
Morais. 
GRUPO 7 
Rua Direita desde a Trav. de Santana até à Rua Óscar 
da Silva. Rua Brito Pais desde a Av. Dr. Fernando 
Aroso até à Rua Direita. Rua Óscar da Silva desde a 
Rua Direita até à Av. Dr. Fernando Aroso (ao encontro 
do Grupo 8). Trav. dos Corvos. 
GRUPO 8 
Rua Óscar da Silva desde a rotunda (edifício 
Trevomar) até à Rua das Icas. Trav. das Icas. Viela das 
Icas e transversais. Rua Nova das Icas. Rua das Icas (ao 
encontro do Grupo 7). 
GRUPO 9 
Av. Dr. Fernando Aroso (lado Poente) desde a Rua 
Congosta do Abade até à rotunda nova (Barril). 
Travessa da Agra desde a Rua Coronel Sarsfield até 
Av. Dr. Fernando Aroso. Rua Óscar da Silva desde a 
rotunda nova até à Trav. de Rodão (ao encontro do 
Grupo 17). 
GRUPO 10 
Av. Dr. Fernando Aroso (lado nascente) desde a Rua 
Congosta do Abade até à rotunda nova (Barril). Viela 
da Agra. Travessa da Agra desde Rua Óscar da Silva 
até Av. Dr. Fernando Aroso. Rua Óscar da Silva desde 
a rotunda nova até à Trav. de Rodão (ao encontro do 
Grupo 17). 
GRUPO 11 
Praceta da Cohaemato. Rua Eng.º Fernando Pinto de 
Oliveira, desde a praceta da Cohaemato até à Rua do 
Sol Poente. Rua do Sol Poente, lado Nascente 
(Cooperativa Lar do Trabalhador). Praceta António 
Férrinha. 
GRUPO 12 
Rua de Esmeralda Santos. Rua Branca Ferraz. Rua 
Júlio Pina. Rua Arqº Bruno Reis, entre a Rua João 
Soares de Brito e a Rua de Humberto Cruz. Rua Eng.º 
Pinto de Oliveira, desde a Rua Humberto Cruz até à 
praceta da Cohaemato. Praceta Humberto Cruz. 
GRUPO 13 
Trav. da Agra desde a Rua Coronel Sarsfield até à Rua 
Humberto Cruz. Rua Coronel Sarsfield desde a Av. Dr. 
Fernando Aroso até à entrada da Cooperativa 
Cohaemato. Rua Humberto Cruz desde a Av. Dr. 
Fernando Aroso até à entrada da Cooperativa 
Cohaemato. Rua Manuel Gouveia desde a Rua General 
Humberto Delgado até à Rua Humberto Cruz. Rua 
Sarmento Beires desde a Rua General Humberto 
delgado até à Av. Dr. Fernando Aroso. Rua Brito Pais 
desde a Rua General Humberto Delgado até à Av. Dr. 
Fernando Aroso. Rua Sacadura Cabral desde a Rua 
General Humberto Delgado até à Av. Dr. Fernando 
Aroso. 
GRUPO 14 
Início na Rua Gonçalves Zarco até à Junqueira e 
transversais. Rua Gonçalves Zarco. Rua Centro Hípico. 
Trav. Fonte da Muda. Rua Fonte da Muda. Rua Monte 
Gondim. Trav. Monte Gondim. Viela Monte Gondim. 
Rua Leça Futebol Clube. Trav. 1 Gonçalves Zarco. 
Trav. 2 Gonçalves Zarco. Beco Gonçalves Zarco. 
GRUPO 15 
Monte Espinho lado norte e sul (a combinar com o 
Grupo 16). Rua de Justino Montalvão. Trav. de Justino 
Montalvão. Rua Manuel Monterroso. Rua Albano 
Chaves. Rua do Monte Espinho. Rua António Fogaça. 
Rua do Lameiro. Rua de Énio Machado. Trav. Manuel 
Monterroso. Rua de Joaquim Madureira. Trav. Joaquim 
Madureira. Rua Maia Pinto. 
GRUPO 16 
Monte Espinho lado Norte e Sul (a combinar com o 
Grupo 15). Trav. Margarida Ramalho. Rua Margarida 
Ramalho. Trav. Francisco Maia. Rua Maia Pinto. Rua 
Alda Machado. Rua Francisco Maia. 
GRUPO 17 
Rua Óscar da Silva desde o Padrão até à Rua da 
Bataria. Bairro dos Pobres. Rua de Rodão. Rua Dom 
Marcos da Cruz. 

GRUPO 18 
Rua de Almeiriga desde Perafita até à Adega Amarela. 
Rua Dom Marcos da Cruz e Transversal à direita. 
Trav. Dom Marcos da Cruz. 
GRUPO 19 
Rua Belchior Robles até à Rua Sol Poente. Rua Sol 
Poente desde a Rua Belchior Robles até à Rua do 
Sardoal. Trav. Henrique Schreck. Rua Henrique 
Schreck. Rua Sardoal até Francisco Sá Carneiro. Viela 
do Sardoal. Rua Armando Lessa, desde a Rua 
Guilherme Castilho até à Rua Luísa Neto Jorge. Rua 
Luísa Neto Jorge. Rua Alberto Serpa. Rua Pedras 
Novais desde o edifício Leça Mar até à Rua do Sardoal. 
Trav. Abreu Sousa. Rua Abreu Sousa. Trav. de Pedras 
Novais. Trav. Adelino Palma Carlos. Rua Miguel 
Torga. Rua Guilherme Castilho. 
GRUPO 20 
Rua Sol Poente desde a Rua Sardoal até à Rua Pêro da 
Covilhã. Rua Diogo Silves. Rua Afonso Barbosa. Rua 
Pedro Alvares Cabral desde a Rua Pêro da Covilhã até 
à Rua Sol Poente. Trav. Pero Escobar. Rua Diogo Cão. 
Rua Fernão de Magalhães. Rua Pêro da Covilhã desde 
a Rua do Sardoal até à Trav. Pêro Escobar. Rua Pêro 
Escobar até à Rua Pedro Álvares Cabral. 
GRUPO 21 
Bar Azul. Av. da Liberdade desde o Farol até à 
Telegrafia. Rua Helena Vieira da Silva. Trav. Helena 
Vieira da Silva. Praceta Helena Vieira da Silva. Rua 
Adelino da Palma Carlos. Rua Francisco Sá Carneiro 
desde a Telegrafia até à Rua do Sardoal. Rua Gaspar 
Simões e transversais para a Rua Francisco Sá 
Carneiro. Trav. Gaspar Simões. 
GRUPO 22 
Rua General Humberto Delgado desde a Av. dos 
Combatentes da Grande Guerra até Escola E.B. 2+3. 
Trav. Manuel Gouveia desde a Rua Sol Poente até à 
Rua Manuel Gouveia. Rua Manuel Gouveia desde a 
Rua Sol Poente até à Rua General Humberto Delgado. 
Rua Sarmento Beires desde a Rua Sol Poente até à Rua 
General Humberto Delgado. Trav. Sol Poente. 
GRUPO 23 
Rua Dr. Barros Nobre. Rua Luís José Alves. Rua Dr. 
Mário Lage. Praceta Eng.º Fernando Pinto de Oliveira. 
Praceta S. Miguel Arcanjo. Rua S. Miguel Arcanjo. 
Rua António Férrinha. 
GRUPO 24 
Rua Bartolomeu Dias. Rua Nuno Tristão. Rua António 
Carvalho. Rua Joaquim Alves da Hora. Rua Coronel 
Laura Moreira. Trav. Sarmento Pimentel desde a Rua 
do Sardoal até ao fim. Rua Pedro Alvares Cabral desde 
a Rua do Sardoal até à Rua Pêro da Covilhã. Rua Pêro 
da Covilhã desde a Rua Pedro Alvares Cabral até à Rua 
António Carvalho. Rua Tullins Fures. Travessa Tullins 
Fures. Rua Sol Nascente. Rua Sol Poente desde Av. 
Combatentes Grande Guerra até Rua Pêro da Covilhã. 
GRUPO 25 
Rua Sardoal desde Trav. Sarmento Pimentel até à Av. 
Combatentes Grande Guerra. Av. Combatentes Grande 
Guerra desde a Igreja até à Praia Lado Norte. Av. da 
Liberdade até à Telegrafia. Rua Sarmento Pimentel. 
Trav. Sarmento Pimentel até à Rua do Sardoal. Rua 
Francisco Sá Carneiro desde a Telegrafia até à Rua 
Ernesto Veiga de Oliveira. Trav. Francisco Sá 
Carneiro. Trav. Fernão Lopes. Rua Fernão Lopes. Rua 
João de Barros. Rua Américo Braga e transversais para 
a Rua Fernão Lopes. Trav. do Sardoal. Rua Ernesto 
Veiga Oliveira. Trav. Ernesto Veiga Oliveira. 
GRUPO 26 
Rua António Rocha Leite (Bairro da Bataria). Rua da 
Bataria (desde a Rua Óscar da Silva até à Rua 
Francisco Maia. Rua do Pinhal. Casa do Lavrador 
(junto à via rápida). Rua Dª. Maria Cristina Rigaud de 
Abreu. Rua Emílio Garcia Ramirez. Trav. Alda 
Machado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O GRUPO ORGANIZADOR: 
 
O Pároco, Rev.º Padre Fernando C. Lemos 
Manuel Couto 
Vítor Nogueira 
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Nos dias 20, 21 e 22 de Março, pelas 21h30m, realizar-se-ão as cerimónias tradicionais da SEMANA SANTA na Igreja Paroquial, 
culminando com o anúncio da Ressurreição, no Domingo de Páscoa, dia 23 de Março de 2008. 

Os Grupos sairão da Igreja Paroquial, no dia 
23 de Março, (DOMINGO DE PÁSCOA), 
pelas 9h30m, com regresso previsto para as 
13/13h30m. 
Por volta das 18h45m, a partir da Capela do 
Corpo Santo, os Grupos, em procissão, 
dirigir-se-ão para a Igreja Paroquial, para 
assistirem à celebração da Santa Missa. 
Todos os lares que queiram receber a Visita 
Pascal, deverão ter a entrada assinalada com 
verdes ou a porta aberta. 



Processo de beatificação de Pio XII decorre com 
normalidade 
 Em finais de Fevereiro, o Cardeal D. José Saraiva 
Martins, Prefeito da Congregação para as Causas 
dos Santos (CPCS), informou que o processo de 
beatificação de Pio XII decorre com normalidade. 
Infelizmente sobre a figura deste extraordinário 
Papa, que exerceu o seu pontificado o período 
tremendamente difícil da II Guerra Mundial, foram 
lançadas suspeições tentando denegrir a sua 
imagem. A este propósito, D. José Saraiva Martins 
reafirmou que “o famoso silêncio de Pio XII sobre 
a condenação do nazismo não é uma verdade 
histórica”. A atitude de Pio XII perante o regime de 
Hitler, “mais do que silêncio, falaria de prudência”, 
destinada a “não tornar ainda mais grave e 
insuportável” a situação dos judeus. 
Sobre a causa de beatificação deste Papa precisou 
que a mesma “não foi adiada, muito menos posta 
de lado”. E explicou: “Simplesmente, este ano 
acontece o 50.º aniversário da sua morte e julgou-se 
oportuno aproveitar a data para promover certas 
iniciativas que levem a um conhecimento mais 
perfeito da sua figura e espiritualidade”. Informou 
ainda que foi constituída uma Comissão para 
“aprofundar uma figura que marcou a história da 
Igreja moderna”. 
Recorde-se que Pio XII foi o 261.º papa da Igreja. 
O seu pontificado situa-se de 2 de Março de 1939 a 
9 de Outubro de 1958. Sucedeu a Pio XI e teve 
como sucessor o Beato João XXIII. 
Nasceu a 2 de Março de 1876 e faleceu em 9 de 
Outubro de 1958. Foi ordenado presbítero em 2 de 
Abril de 1899 e bispo em 13 de Maio de 1917 
(atente-se nesta data). Foi eleito cardeal em 16 de 
Dezembro de 1929. Dos seus escritos, saliente-se a 
encíclica “Munificentissimus Deus” em que é 
definido o dogma da Imaculada Conceição em 
1950. Foi proclamado Venerável pelo Papa João 
Paulo II na década de 1990. 
A respeito da causa de beatificação de João Paulo 
II, iniciada poucas semanas após a sua morte em 
2005, D. José Saraiva Martins informou que segue 
o seu “percurso normal”. Questionado sobre uma 
eventual beatificação nos meses mais próximos, foi 
claro: “Com certeza que não”.  
D. José Saraiva Martins falou ainda de vários outros 
processos: sobre João Paulo I disse que está fechada 
a fase diocesana e a causa está a ser analisada em 
Roma; em relação a Paulo VI está a ser elaborada a 
“positio”, uma fase mais avançada; quanto ao Beato 

João XXIII, não há nenhum procedimento 
canónico porque as normas exigem um novo 
milagre para a canonização. 
 
Terra Santa: grande aumento dos peregrinos 
As estruturas da Santa Sé ligadas à Terra Santa 
frequentemente lembram que os cristãos nesta zona 
do mundo são 1% da população, ou seja quase 170 
mil. A sua sobrevivência depende em parte das 
peregrinações. O Superior da Custódia Franciscana 
na Terra Santa, P. Pierbattista Pizzaballa, em 
declarações à Zenit, mostra-se optimista dado que o 
número de peregrinos está a aumentar. Refere: “A 
grande novidade do ano 2007 é esta: no último ano 
aconteceu o grandioso regresso dos peregrinos e as 
perspectivas para o ano 2008 são ainda maiores”. 
No entanto, o aumento de peregrinos comporta um 
“problema positivo”, mas não menos importante: 
“O problema que temos para o futuro é que as infra-
estruturas não são adequadas para o número 
enorme de peregrinos. É um problema positivo, 
pois significa que ao menos neste caso terminou a 
crise”. Uma das missões que a Custódia tem, além 
de velar pelos Santos Lugares e atender a 
comunidade católica na área, é também a de 
promover o diálogo. 
 
Pontifícia Academia pela Vida: Congresso 
Internacional 
Em face das enormes pressões sobre o problema da 
eutanásia, a Pontifícia Academia pela Vida 
promoveu em 25 e 26 de Fevereiro um Congresso 
Internacional com o tema “Situação do doente 
incurável e terminal: orientações éticas e 
operativas”. É a terceira vez que, na breve história 
da PAV, se convoca um encontro mundial de 
especialistas sobre esta delicada questão. Em 1999, 
especialistas a convite da PAV “trataram dos temas 
do ocultamento da morte na cultura contemporânea, 
os efeitos psicológicos da rejeição da morte no 
sujeito adulto que vive esta atmosfera, e se 
indicaram e descreveram os movimentos pró-
eutanásia presentes especialmente na Holanda”. 
Depois disso, há quatro anos, a PAV e a Federação 
Internacional de Associações Médicas Católicas 
(FIAMC) organizaram outro congresso “sobre a 
assistência ao doente em coma vegetativo 
persistente, precisando também neste caso o dever 
da assistência especializada e pronunciando-se 
igualmente contra toda a forma de eutanásia”. Este 
Congresso quer dar resposta à tendência actual de 
legalizar a eutanásia através de iniciativas 
legislativas, como está a acontecer na Europa (casos 
da Holanda, da Bélgica e da Dinamarca). Segundo 
a PAV, “existe uma forte pressão para a sua 
legalização, através de campanhas nos media, de 
pesquisas a médicos ou à população, mais ou 
menos directas”.  
 
APFN não quer equiparação do casamento 
religioso ao civil  
Por entender que os pais casados são penalizados 
relativamente aos solteiros em sede de Imposto 
sobre o Rendimento Singular (IRS), a Associação 

Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) 
endereçou uma carta aberta aos líderes religiosos 
portugueses pedindo o fim da equiparação do 
casamento religioso ao civil. A notícia é veiculada 
pelo jornal Público. Segundo a APFN, “as pessoas 
que no Bilhete de Identidade aparecem como 
casadas saem muito penalizadas em termos fiscais, 
nomeadamente em termos de abono de família”. 
Em relação à Igreja Católica, retirar os efeitos civis 
aos casamentos religiosos em Portugal não é uma 
opção, dado que “não se pode alterar o que está 
definido pela Concordata”. Para a Aliança 
Evangélica, esta é uma matéria que não pode ter 
retrocesso. Este reconhecimento foi uma luta de 
décadas. Na opinião do vice-presidente da 
Comissão de Liberdade Religiosa, "o que a APFN 
devia pedir ao Governo é que deixe de penalizar 
quem decida casar, seja sob que forma for”. 
 
Bento XVI: confirmada viagem aos Estados 
Unidos 
Foi oficialmente confirmada a data da viagem 
apostólica de Bento XVI aos Estados Unidos da 
América. O Papa realizará a sua primeira viagem a 
este país de 15 a 20 de Abril de 2008. Esta viagem 
coincide com o seu aniversário em 16 de Abril. A 
visita é uma resposta ao convite do secretário-geral 
das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Esta visita papal 
compreende encontros com George W. Bush, com 
os 350 bispos dos Estados Unidos no Santuário 
Nacional da Imaculada Conceição em Washington, 
uma conferência na Universidade Católica da 
América, discurso nas Nações Unidas, encontro 
com representantes das demais confissões cristãs na 
Igreja de São José, fundada em Manhattam por 
católicos alemães, uma eucaristia presidida pelo 
Papa para sacerdotes, diáconos e religiosos na 
Catedral de São Patrício, encontro com milhares de 
jovens e seminaristas no Seminário de São José em 
Yonkers, visita a “Ground Zero”, local onde 
estavam as Torres Gémeas derrubadas pelos 
atentados terroristas de 11 de Setembro, eucaristia 
no estádio dos Yankees, de Nova York. 
 
Uso de mulheres deficientes suicidas no Iraque 
comove Papa 
O Papa Bento XVI, no Angelus do passado dia 5 de 
Fevereiro, mostrou-se muito comovido pela 
utilização de mulheres com deficiência mental nos 
atentados terroristas no Iraque. E afirmou: “A 
maldade, com a sua carga de dor, parece que não 
conhece limites no Iraque, como nos demonstram 
as tristes notícias destes dias”. O “L’Osservatore 
Romano”, jornal da Santa Sé, desse dia, denunciou 
com um artigo intitulado “Cada vez são mais 
desumanas as opções do terrorismo”: “O massacre 
nos dois mercados de Bagdá (99 mortos e 208 
feridos) foi provocado por duas moças deficientes, a 
quem os rebeldes encheram de bombas para fazê-
las explodir ao chocar contra um telefone público”. 
 

AG / in “Voz Portucalense” 

 

Associação Nariz Vermelho 
A ASSOCIAÇÃO 
NARIZ VERMELHO, 
inicialmente designada 
Associação de Apoio à 
Criança Hospitalizada, 
é uma organização sem 
fins lucrativos e sem 
vínculos políticos ou 

religiosos, fundada a 4 de Julho de 2002. 
A sua acção é de intervenção nos serviços 
pediátricos dos hospitais portugueses, 
proporcionando às crianças hospitalizadas visitas de 
palhaços, (com formação profissional na área do 
serviço hospitalar), que, em estreita colaboração 
com os profissionais de saúde, adaptam as suas 
actuações a cada criança e a cada situação. 

Fundada por Beatriz Quintella, que se inspirou em 
projectos semelhantes existentes nos Estados 
Unidos e no Brasil, a Associação NARIZ 
VERMELHO exerce a sua acção nos hospitais de 
Santa Maria, D. Estefânia, IPO (Porto e Lisboa), S. 
Francisco Xavier, Garcia de Horta (Almada) e 
Pediátrico de Coimbra. 
O “Doutor Palhaço”, (nome dos palhaços da 
Associação), não é nem um terapeuta nem um 
palhaço comum. Tem sobretudo que ter grande 
capacidade de improviso para poder lidar com a 
disposição dos jovens doentes, e o seu principal 
objectivo é desdramatizar os tratamentos. O lema é: 
‘Pode não diminuir a dor, mas diminui o medo. ‘ 
As crianças internadas podem, inclusivamente, 
inverter os papéis, sendo incentivadas, mas nunca 

forçadas, a fazerem elas próprias tratamentos ao 
“Doutor Palhaço”.  
No entanto há algumas regras de conduta que estes 
palhaços profissionais especiais têm que cumprir, 
como por exemplo, o dever de confidencialidade 
quanto ao estado da criança e nunca forçar a sua 
intervenção a nenhum pequeno doente, respeitando 
sempre a sua vontade. 
Apesar dos serviços destes palhaços serem 
oferecidos aos hospitais, os palhaços não são 
voluntários e o seu trabalho é remunerado. Assim, a 
Associação NARIZ VERMELHO vive de doações 
e das cotas dos sócios, (qualquer pessoa o pode ser 
e é uma boa forma de ajudar a Associação). 
Mais informações em: www.narizvermelho.pt 
 

Mariana Sequeira 
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CANTINHO DA MÚSICA  

 

 
O Grupo Coral 

Um Coro ou Grupo Coral é um grupo musical 
composto, basicamente, por cantores, 
profissionais ou não, que são classificados 
conforme o tipo de voz que possuem. Um coro 
misto, com vozes masculinas e femininas 
contém ‘Baixos’, (vozes masculinas mais 
graves), ‘Tenores’, (vozes masculinas mais 
agudas dentro de um grupo vocal), 
‘Contraltos’, (o timbre feminino mais pesado, 
que soa quase como uma voz masculina), 
‘Sopranos’, (vozes femininas mais agudas, 
correspondes à faixa de emissão do tenor, no 
caso masculino,). Apenas adultos do sexo 
feminino são capazes de emitir 
confortavelmente notas da voz de soprano, pois 
as cordas vocais dos homens engrossam após a 
puberdade, produzindo vozes mais graves. 
Quando um Coro canta sem acompanhamento 
diz-se que canta “a capella”. 

 
 
 
.                                        

 

  
         
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Farmácias 
de Serviço 

Dia Março Endereço Abril 

1 MODERNA PARQUE 

2 FALCÃO MORAIS 

3 FARIA BELEZA 

4 LOPES CUNHA 

5 GRAMACHO F. SILVA 

6 R.PEREIRA MODERNA 

7 SAÚDE FALCÃO 

8 PARQUE FARIA 

9 MORAIS LOPES 

10 BELEZA GRAMACHO 

11 CUNHA R.PEREIRA 

12 F. SILVA SAÚDE 

13 MODERNA PARQUE 

14 FALCÃO MORAIS 

15 FARIA BELEZA 

16 LOPES CUNHA 

17 GRAMACHO F. SILVA 

18 R.PEREIRA MODERNA 

19 SAÚDE FALCÃO 

20 PARQUE FARIA 

21 MORAIS LOPES 

22 BELEZA GRAMACHO 

23 CUNHA R.PEREIRA 

24 F. SILVA SAÚDE 

25 MODERNA PARQUE 

26 FALCÃO MORAIS 

27 FARIA BELEZA 

28 LOPES CUNHA 

29 GRAMACHO F. SILVA 

30 R.PEREIRA MODERNA 

31 SAÚDE 

 
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 

 
 

---------------- 
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Por: Mariana Sequeira 

Por José Soares 

Palavras Cruzadas – N.º230   
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Horizontais: 1 – Auxiliar; repetir. 2 
– Irritava; respeita. 3 – Gálio 
(s.q.); inflamação do ouvido; elas. 
4 – Reza; amarra com nó; época. 5 
– Mamífero roedor; dar upas (a 
cavalgadura). 6 – Nome de 
família. 7 – Instrumento cortante; 
escavar. 8 – Pedra de altar; vazio; 
nome de mulher. 9 – Nome de 
letra; cidade alentejana; prep. 
Indicativa de lugar. 10 – Toma 
nota de; grainha seca. 11 – Galeria 
transversal de mina; paredes. 
  
 

Verticais: 1 – Robustez; predestinar. 2 
– Mentira; anfiteatro. 3 – Nota 
musical; acomete; rio da Rússia. 4 – 
Eternidade; espécie de capa sem 
mangas; letra grega. 5 – Mulher de 
grande fecundidade (fig.); que tem o 
feitio de ovo. 6 – Italiano. 7 – Roupão 
exterior abotoado de acima a baixo; 
falam em público. 8 – Levante; 
graúdo; sapo do Amazonas. 9 – 
Apelido; período de tempo assinalado 
por um facto importante; caminhar. 10 
– Amarrara; desejo ardente. 11 – 
Nivelar; ramalhetes. 



 

Leia e Assine 
A Voz de Leça 

Movimento Demográfico – Fevereiro 
 PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA 

 
Baptismos: Dia 17 – Diogo 
Alexandre Pinheiro, filho de 
Mário Rui Pinheiro e Rita 
Alexandra Monteiro. Liz Sousa 
Pereira, filha de Cláudio José 
Pereira e Maria José Sousa.  
 
Óbitos: Dia 2 – José Manuel 
Gonçalves. Dia 12 – Almerinda 
Moreira da Silva. Rosa Branca 
Tomás de Sousa. Dia 16 – 

Esperança da Conceição de Jesus. 
Dia 18 – João Arménio Teixeira 
da Costa. Dia 19 – Elsa Maria 
Duarte. Vítor da Costa Loreto. Dia 
20 – Manuel Pereira. Dia 24 – 
Agostinho Ilharco da Silva. Dia 27 
– Duarte Alberto Correia Simões. 
 
Bodas de Prata: Dia 2 – 
Domingos Vinha e Natália Vinha. 
Dia 3 – Delfim Costa Rosa e 

Graça Almeida. Dia 19 – Filipe da 
Silva Faria e Maria Antónia Faria. 
 
Bodas de Ouro: Dia 17 – Jaime 
Teixeira e Maria Alcina 
Magalhães. António Joaquim Cruz 
e Maria Lurdes Cruz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

Dia da Caridade 
Donativos – Fevereiro 

Missas Euros 
16h30 Sábado 243,25 € 

10h45 Domingo  166,00 € 

12H00 Domingo  149,54 € 

9h30 Monte Espinho  65,74 € 

Tudo isto totalizou a importância de 624,53 €. 
Também se receberam muitas peças em roupa e 
tudo isto será distribuído pelos pobres conforme as 
suas necessidades. 
 

 

AMIGOS DO JORNAL 
Pagamentos em Fevereiro 

António Acílio Azevedo 15 € 
António da Silva Borges 10 € 
António Manuel Oliveira 10 € 
António Santos Oliveira 15 € 
Bernardino da Silva 10 € 
Elisa Lobo 20 € 
Generosa Soares   5 € 
José Alves Moreira   6 € 
José Azevedo 10 € 
José Vieira da Silva 25 € 
Maria Alice Costa 10 € 
Maria Alice Leonardo   5 € 
Mª da Conceição Silva   5 € 
Mª de Fátima Barros 10 € 
Maria Irene Aroso 15 € 
Maria Isabel Ramos 10 € 
Maria José Nogueira 10 € 
Michael Soares 10 € 
Norberto Ferreira 7,5 € 
Paulino Gonçalves 10 € 

 

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 
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 SSaallããoo  PPaarrooqquuiiaall    
A Conclusão de uma Obra 
(continuação do número anterior) 

A partir de Novembro de 1957, a construção 
do Salão Paroquial entrou num ritmo de mais 
lento, por se ter verificado uma diminuição 
dos donativos dos Paroquianos para esta obra, 
uma vez que estavam a ser construídas as 
Casas dos Pobres. No entanto, estavam já 
reunidas as condições mínimas de utilização e 
a sua ocupação para actividades culturais, 
espectáculos e, posteriormente, para a 
projecção de filmes começou a ser uma 
constante, principalmente ao fim de semana. 
Foi então esculpida a escultura para colocar 
na fachada oeste do Salão Paroquial, da 
autoria do mestre António Araújo, que se 
inspirou no Santo Padroeiro de Leça da 
Palmeira – São Miguel Arcanjo.  

Esta escultura representa o nosso Arcanjo 
com o dragão debaixo dos pés em convulsões 
de desespero: São Miguel, com a espada em 
riste, traduz bem o Seu nome, que foi o grito 
de submissão ao Altíssimo e de triunfo contra 
potestades infernais. 
Em Junho de 1961, iniciou-se mais uma 
campanha para a conclusão do Salão 
Paroquial: a Campanha dos Candeeiros. A 
iluminação estava orçada em quarenta contos, 
sendo os candeeiros escolhidos pelo 
arquitecto Bruno Reis. À porta da Igreja 
foram distribuídos envelopes com as 
seguintes indicações: ‘Um interruptor 
eléctrico – 5$00’, ‘Uma lâmpada – 10$00’, 
‘Uma lâmpada fluorescente – 20$00’, ‘Um 
candeeiro pequeno – 50$00’ e ‘Um candeeiro 
grande – 100$00’. Estes envelopes seriam 
devolvidos com o ‘conteúdo’ indicado, na 
Sacristia ou na Residência Paroquial. O 
grande lustre que está nas escadas de acesso 
ao piso superior do Salão Paroquial custou 
cerca de oito contos e foi oferecido pelo Dr. 
Flávio Joaquim Borges de Sousa. 
No sentido desta campanha obter o sucesso 
que as anteriores tiveram, o Pe. Alcino Vieira 

dos Santos sensibilizou 
a população com o 
recurso à comparação 
com a casa de cada um. 
Assim, se o Paroquiano 
vivia numa casa alugada 
devia imaginar que, 
naquele mês, o aluguer 
tinha subido 5$00, 
10$00, 20$00, 50$00 ou 
100$00; se tinha casas 
arrendadas devia 
imaginar que, naquele 
mês, tinha recebido 
menos 5$00, 10$00, 
20$00, 50$00 ou 
100$00.  

Em Fevereiro de 1962 eram fixadas, em cada 
um dos lados do palco da sala de 
espectáculos, dois altos-relevos do escultor 
António Figueiredo. Estas esculturas 
representam duas parábolas do Evangelho: a 
parábola do Filho Pródigo e a do Bom Pastor.  

  
 
O artista coloca, à porta duma casa humilde, 
de telhado rústico, uma figura simpática e 
acolhedora, de braços abertos, a receber o 
filho, que se ajoelha numa atitude penitente, 
enquanto ao lado, com uma expressão de 
despeito, se encontra o irmão mais velho, 
ressentido por o pai receber com tanta 
afabilidade o irmão que dissipou a fortuna, 
vivendo “luxuriosamente”. Um anjo rejubila, 
pelo regresso do pecador e ao lado encontra-
se a barca simbolizando a Igreja, que 
transporta através do mar da vida, para a 
eternidade, todos os pródigos que regressam 
ao Pai. 
No outro lado, encontra-se a escultura do 
Bom Pastor. Vê-se Jesus rodeado de ovelhas, 
num gesto de convite a que se não pode 
resistir. No alto, vê-se a barca com a cruz, 
símbolo da Igreja – a barca de Pedro, que 
conduz através do mar do mundo, todos os 
que aceitam o convite do Pastor Divino. 

  
 
A 15 de Abril de 1962, era inaugurada a 
máquina de cinema do Salão Paroquial: uma 
“Zeiss-Ikon”. 
  

 
A cerimónia constou da celebração da Santa 
Missa pelas 11 horas, no Salão Paroquial, da 
bênção das esculturas e da máquina de cinema 
e da projecção de um pequeno filme. A partir 
daquele dia as sessões de cinema passaram a 
ser uma constante no nosso Salão Paroquial, 
sendo A Voz de Leça o grande divulgador dos 
filmes a passar no mês seguinte, desde Agosto 
de 1962. 

(continua no próximo número) 

Por: Jorge Sequeira 
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O Salão Paroquial em Dezembro de 1959 

A Escultura de  
São Miguel Arcanjo 

A Escultura da  
Parábola do Filho Pródigo 

A Escultura da  
Parábola do Bom Pastor 

A Máquina de Cinema 
“Zeiss-Ikon” 


