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Durante o processo de elaboração do “esquema gráfi co” 
desta edição, (distribuição de textos e imagens/fotografi as 
pelas páginas), dizia o José Eduardo Sousa mais ou menos 
isto: “A Voz de Leça deste mês tem muita poesia”. Referia-
se, claro, aos dois poemas integrados em dois temas 
importantes que aqui estão abordados: a Festa de Cristo-
Rei e a inauguração da Basílica da Santíssima Trindade. 
O poema que Sophia de Mello Breyner escreveu em 
1990, pela Páscoa, foi lido de forma muito simples, mas 
sentida, pelo Sr. Bispo de Leiria-Fátima, D. António 
Marto, a encerrar a cerimónia de inauguração da nova 
igreja. Fê-lo no seu jeito “terra-a-terra”, um pouco 
debruçado sobre o altar, ali, quando se dirigia às altas 
individualidades religiosas e civis presentes, exactamente 
do mesmo modo como se dirige aos peregrinos anónimos 
que sempre enchem o Santuário em todos os dias 13, de 
Maio a Outubro. Quanto ao poema em si, só mesmo 
lendo-o para se entender a beleza do seu conteúdo e a 
oportunidade da sua inclusão naquela cerimónia.
O poema que acompanha o texto sobre a Solenidade de 
Cristo-Rei, apesar da imagem que lhe serve de fundo 
poder sugerir outra origem, provém do Departamento 
de Catequese do Patriarcado de Lisboa. Fala de paz, 
de solidariedade, de disponibilidade para os outros, de 
partilha, de perdão, de fraternidade e do amor que, se 
colocado em todos os gestos, sempre, pode efectivamente 
ser motor de mudança. É isto o “reino” e a “realeza” de 
Cristo. Cristo é “rei”, não num trono como as monarquias 
que governam o mundo, mas no coração de todos, quando 
somos capazes de refl ectir primeiro sobre nós mesmos 
para mudar o que estiver menos bem. É disto que se trata 
quando celebramos Cristo-Rei.
Por fi m, a Oração para a Semana dos Seminários, que 
não sendo propriamente um poema contém alguma 
“poesia”, como acontece com todas as orações, lembra 
também que a Conferência Episcopal Portuguesa reuniu 
em Roma entre 3 e 12 deste mês, com um encontro com 
o Papa Bento XVI pelo meio, para informar o Sumo 
Pontífi ce sobre a realidade das vinte e uma dioceses 
do país: o número de padres diocesanos baixou de 
forma assinalável, embora a maioria das mais de 
4000 paróquias portuguesas sejam administradas por 
sacerdotes (99,54%), havendo apenas 20 administradas 
por diáconos, religiosas e leigos. No entanto, não é 
um “panorama” muito positivo aquele que os bispos 
portugueses, liderados por D. Jorge Ortiga, arcebispo 
de Braga e presidente da Conferência Episcopal 
Portuguesa, têm para apresentar ao Papa. 
Numa população de 10,4 milhões, somos 9,35milhões 
de Católicos, (89,9%) – uma maioria esmagadora, 
dir-se-á. Mas outra “maioria” (temporária, diga-se 
também…) tem vindo a inventar formas de desvalorizar 
o peso que o Catolicismo tem em Portugal. Para que 
precisa um cidadão hospitalizado de ter um documento 
onde diga que quer apoio espiritual? A oração é um acto 
de generosidade que não se rege por leis civis. É pena 
que este facto tenha sido institucionalmente ignorado.

Marina Sequeira

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

“A Gratidão é a
Memória do Coração”

Neste mundo de bronze, onde quase ninguém 
liga a ninguém, um dos sentimentos que vai 
rareando cada vez mais, é o sentimento da 
gratidão. Esta  atitude, é no entanto, um dos 
sentimentos mais nobres que o coração humano 
pode abrigar. De tal modo que conforme se 
refere no título desta refl exão, “ a gratidão é a 
memória do coração.

A história dos dez leprosos de que nos fala o 
evangelho, é bem conhecida de todos nós. Ela 
refl ecte a marginalização daqueles doentes que 
no tempo de Jesus, tinham que viver longe da 
cidade dos homens.

E dos dez curados por Jesus, só um veio 
agradecer. Era um samaritano, como também 
na parábola do Bom Samaritano, foi o 
samaritano, que teve a verdadeira atitude; e 
com essa atitude explicou Jesus o que signifi ca 
ser próximo: signifi ca aproximar-se.

Esta passagem do evangelho, é toda ela um 
apelo à gratidão.
E como precisa a nossa sociedade de 
escutar este apelo à gratidão! Precisamos de 
reconhecer que a pessoa não é humana, se não 
for agradecida. A pessoa não pode dar-se nada 
a si mesmo, senão a partir do que recebe dos 
outros. Não nos demos a vida a nós próprios, 
nem a inteligência, nem as forças nem a saúde, 
nem o viver de cada dia.

Por isso a pessoa humana, está chamada a ser 
agradecida.
É bom “parar”, para reconhecermos, tudo 
quanto de bom vamos recebendo da vida, sendo 
reconhecidos com o presente mas também com 
o passado. Sabermos reconhecer os esforços 
das gerações passadas e agradecer a história, 
que desde o passado nos impele para um futuro 
que desejamos melhor.

Agradecer a natureza, os acontecimentos 
que tecem a nossa vida, as pessoas que 
nos acompanham, que têm sido presença e 
providência de Deus nas nossas vidas. É que 
corremos o risco de olharmos para a vida e para 
o mundo, carregados de preocupações com os 
olhos aborrecidos, distraídos em relação ao que 
nos convida a louvar a Deus.

Para agradecer, o primeiro que há a fazer, é 
captar o positivo da vida.
Admirarmo-nos de tantas coisas boas que 
existem: o sol de cada manhã, a maravilha que 
é o nosso corpo, esta máquina prodigiosa, a 
alegria dum encontro, a maravilha da natureza, 
o lar harmonioso, a luz da fé...Trata-se de 
acolhermos tudo quanto de bom tem a vida!

E reconhecermos tudo isto como um dom 
de Deus. Começamos a compreender que a 
primeira coisa na vida, é agradecer. Apesar de 
a vida ser dura.

Quem não é capaz de agradecer, tem dentro 
de si, alguma coisa de doente. Uma das nossas 
maiores faltas é a falta de acção de graças.

As nossas Igrejas estão cheias de pedidos. 
Aproximamo-nos de Deus, para pedir.
Dá a impressão de que só sabemos olhar para 
as nossas necessidades, pedindo a Deus que as 
remedeie. É verdade que tem sentido pedir, se 
sabemos o que pedimos.

A Eucaristia é a acção de graças. Temos que 
aprender a ser agradecidos. A acção de graças 
é um modo bem rico de nos relacionarmos 
com Deus.  Agradecer não apenas de palavra, 
oferecendo um pouco do que é nosso, a quem 
nos concedeu um pouco do que é seu.

A acção de graças, consiste em deixar-se 
“ligar” por quem  mostrou interesse por mim. 
Por isso, diz S. Paulo: sede sempre agradecidos 
em tudo, não esqueçais nunca a acção de 
graças.” A Eucaristia é acção de graças pelas 
coisas boas, que Deus continua a fazer pelo 
Seu Povo, que somos todos nós.

Todos os Povos rezam.  E todas as religiões, pedem. 
O cristianismo nisso se distingue das outras 
Religiões, deve distinguir-se pelo agradecimento. 
Pela acção de graças. Mas atenção: a acção de 
graças, é em primeiro lugar uma acção.
Por isso agradecer, agindo!
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Na carta encíclica “Quas Primas”, de Pio 
XI, em 1925, foi introduzida a festa de 
Cristo Rei, em que se fala do duplo poder 
de Cristo: espiritual e temporal. “Cometeria 
erro grave quem negasse ao Cristo - homem 
o poder sobre todas as coisas humanas e 
temporais, já que o Pai lhe conferiu direito 
absoluto sobre as coisas criadas, de tal sorte 
que todas estão submetidas ao seu arbítrio. 
Contudo, enquanto viveu sobre a terra, 
absteve-se inteiramente de exercer este 
poder, da mesma forma como desprezou 
a posse e o cuidado das coisas humanas, 
mas permitiu, e continua a permitir, que os 
possuidores delas as utilizem”.
O ano Litúrgico encerra com a Solenidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. 
“Tu és o rei dos Judeus?”, perguntou-Lhe 
Pôncio Pilatos quando Jesus estava para 
ser condenado. “O Meu Reino não é deste 
mundo, (…). Eu nasci e vim ao mundo 
para dar testemunho da verdade.”, foi a 
resposta de Cristo, numa declaração que foi 
esclarecedora da Sua condição divina. Jesus 
Cristo anuncia o Seu Reino já presente, 
sendo Ele próprio o primeiro servidor desse 
Reino, “obediente até à morte e morte de 
cruz!” Ao sacrifi car-se na cruz, “deu a 
vida pelas Suas ovelhas” e ao terceiro dia 
ressuscitou dos mortos, numa confi rmação 
do Seu poder real. Pilatos não entende a 
natureza do Reino prégado por Cristo, mas 
Ele insiste em que veio ao mundo para dar 
testemunho da verdade. A cruz é o trono de 
Cristo, a demonstração de que Ele nos amou 
até o extremo, e a sede deste trono está no 
coração de cada um de nós. 

O Reino anunciado por Cristo signifi ca 
Salvação, Revelação e Reconciliação ante 
a mentira, que domina o mundo hoje sob 
várias formas. É um reino diferente, onde a 
autoridade é serviço, onde quem é grande 
se faz pequeno, onde para ser o primeiro, 
é necessário tornar-se o último. Quem 
quer fazer parte desse Reino de Deus deve 
saber perdoar e estar sempre disposto à 
reconciliação. 
A categórica resposta de Jesus a Pilatos 
deve encher-nos de esperança: Jesus Cristo 
é o Rei do universo. O Reino de Deus é um 
projecto de vida oferecido ao Homem, já 
para este mundo, e não somente para depois 
da morte. No entanto, a humanidade, até 
hoje, não conseguiu compreender bem a 
natureza do Seu reinado e continua a fazer 
as mesmas perguntas do procurador romano 
a Cristo: “Então tu és rei? Se o fosses de 
verdade, solucionarias estes problemas, 
não deixarias que o mal vencesse.”. Hoje, 
mais do que nunca, devemos deixar que a 
resposta de Cristo, 
“Sim, eu sou rei”, nos 
encha de esperança.
Só quando escutamos 
a Sua voz e 
percebemos que Ele 
nos ama e nos lavou 
dos nossos pecados 
com o Seu sangue, e 
que o Seu reino não 
é deste mundo, é que 
Cristo se transforma 
no Alfa e no Omega, 
no Rei de cada 
um de nós. Cristo 
propõe-se como 
Rei, não se impõe. 
O Reino de Cristo 
é o próprio Cristo, 
que oferece o seu 
amor incondicional 
a todos os homens 
e, por isso, deve ser 
entendido como um 
dom gratuito, um 
dom de amor. Como 
ninguém pode ser 
obrigado a amar, 
Cristo respeita o 
íntimo da pessoa 
humana para que 
cada um, livremente, 
acolha este dom 
na fé e reconheça 

Cristo como o Senhor e o centro da sua vida 
e da sua história, não num papel passivo 
de “súbditos de um rei distante”, mas 
intervenientes activos na construção deste 
Reino, que não é espectacular, mas interior 
- uma força capaz de nos transformar e de 
transformar o mundo à nossa volta. 
A festa de Cristo Rei celebra o Rei bondoso 
e simples, que guia a Sua Igreja peregrina 
como um pastor conduz o seu rebanho, em 
comunhão com o Reino para que possa 
transformar o mundo em que caminha. 
“Às vezes podemos ter a impressão de que, 
diante dos acontecimentos históricos e das 
situações concretas, o amor perdeu o seu 
poder e passou a ser impossível praticá-lo. 
Entretanto, o amor sempre vence no longo 
prazo”. (João Paulo II)

Plácido Santos

Solenidade de Cristo Rei
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Semana dos Seminários
11 a 18 de Novembro de 2007

Num contexto cultural fortemente voltado 
para as coisas penúltimas e imediatas, 
atravessado pelo vento gélido do 
individualismo, as comunidades orantes e 
apostólicas abrem verdadeiras dimensões da 
vida autenticamente cristã, sobretudo para 

as últimas gerações claramente 
mais atentas aos sinais do que às 
palavras.
Sinal particular da 
vocacionalidade da vida é a 
comunidade do Seminário. Nas 
nossas Igrejas, ele passa por uma 
situação singular. Por um lado é 
um sinal forte, porque constitui 
uma promessa de futuro.
Os jovens que vão ali, fi lhos 
desta geração, serão os padres 
de amanhã. Não só: o Seminário 
relembra continuamente a 
vocacionalidade da vida e a 
urgência do ministério ordenado 
para a existência de uma 
comunidade cristã. Por outro 
lado, o Seminário é um sinal 
fraco: porque exige uma 
atenção constante da Igreja 
particular vocacional séria para 
recomeçar a cada ano com 
novos candidatos. E também a 
solidariedade económica pode 
ser uma solicitação pedagógica, 
para levar o povo de Deus a orar 
por todas as vocações. 

Novas Vocações para um Nova 
Europa, 29.b

A Junta de Freguesia de Leça da Palmeira 
promoveu no dia 14 de Outubro passado, 
no Parque Eng.º Fernando Pinto de Oliveira, 
uma Desfolhada Tradicional, que foi levada 
a cabo pelo Rancho Típico da Amorosa. 
O Parque encheu-se das cores vivas dos 

trajes tradicionais envergados 
pelo Rancho e a música, com 
“desgarrada” e tudo,  e as 
danças tradicionais foram o 
pano de fundo da desfolhada, 
onde até houve várias espigas 
de milho rei. 
Foram umas horas bem 
passadas, em que se pôde 
recordar as raízes seculares 
do cultivo do milho em Leça. 
Como hoje em dia quase 
não há registo da tradição da 
desfolhada por cá, esta foi uma 
oportunidade de a recordar. 

E esteve tudo a preceito, das vassouras de 
giesta, (para varrer no fi m) ao vinho tinto 
partilhado pelos apreciadores e, claro, o 
milho-rei.
Após a sementeira do milho em Maio, a sua 
colheita fazia-se no fi m de Setembro. Com 

uma foucinha cortavam-se os pés de milho, 
que eram depois transportados em carros de 
bois e colocados na eira, onde o milho fi cava 
a secar até à desfolhada. 
A desfolhada, momento em que se separava 
a espiga de milho da palha, acontecia em 
Outubro. Era ocasião de festa, que tinha 
um ponto alto sempre que era encontrada 
uma espiga de milho-rei, uma espiga 
avermelhada, o que acontecia várias vezes 
ao longo da desfolhada. E era um momento 
muito aguardado porque quem encontrasse 
tinha “um castigo” a cumprir, que passava 
por ter que distribuir beijos por toda a gente 
do sexo oposto. As espigas de milho-rei eram 
consideradas autênticas preciosidades por 
serem raras e por darem sorte. 
Foi esta a ocasião para recordar uma tradição 
com história em Leça. 

Marina Sequeira 

Desfolhada Tradicional

No Seminário Cresce o Futuro
Frase bonita e certeira, esta que preenche a 
Semana dos Seminários!
Bonita, porque a beleza é o esplendor da 
verdade. E a verdade dos Seminários é 
germinar neles o futuro da Igreja, no que 
aos seus pastores diz respeito. E, também 
por eles, respeita a todo o Povo de Deus 
e, por este, ao Mundo inteiro. Certeira 
também, porque Seminário traduz-se por  “ 
sementeira”, onde crescem e se acompanham 
as vocações pastorais. 
O futuro, esse só pode ser o que “já está 
no meio de nós”: Cristo, e a convivência 
nova que Ele inaugurou, também chamada 
Igreja e Reino. Assim sendo, o Seminário 
há-de ser já acima de tudo uma comunidade 

cristã, em que pela escuta 
atenta da Palavra, pela oração 
persistente que a assimile e lhe 
corresponda, pela celebração 
vivida dos Sacramentos, pela caridade 
amável e fraterna, se consolide uma autêntica 
experiência eclesial que um dia se expanda 
no Mundo, através o serviço pastoral. 
Se expanda no Mundo, porque é esse o 
objectivo da Igreja. “Deus amou de tal modo 
o Mundo que lhe deu o seu fi lho único, para 
que todo o que n´Ele crer não morra mas 
tenha a vida eterna”, disse Jesus ao velho 
Nicodemos e ao mundo “velho” que, em 
Cristo, rejuvenescerá por fi m.
A juventude dos nossos Seminários é a do 

perene recomeço das coisas em Cristo, assim 
“absorvido” pelos seus membros, formadores 
e alunos. Um dia, querendo Deus, estes 
últimos serão padres, sinais vivos de Cristo 
para a salvação do Mundo.
Graças a Deus, é este o futuro do Mundo. 
Mas nos Seminários já se divisam os seus 
contornos!

Porto, 11 de Outubro de 2007
Solenidade de Nossa Senhora de Vandoma

+ Manuel Clemente, Bispo do Porto

Oração para a Semana dos
Seminários

Jesus Cristo, Sacerdote único e eterno,
sois o Bom Pastor

que dá a vida pelas suas ovelhas.
Sois o mesmo ontem, hoje 

e por toda a eternidade.
Só vós dais sentido 

à vida de cada um de nós,
só em vós há futuro para a humanidade,

porque acreditar no Filho de Deus
é ter a Vida Eterna.

Vós confi astes à Igreja o ministério sacerdotal
sacramento do Vosso Amor incondicional 

ao Pai e aos irmãos.
Fazei dos nossos Seminários 

sementeiras de Amor,
de serviço e de entrega radical

pelo vosso Reino,
sinais de esperança de um futuro 

de vida em abundância para todos.

Confi amo-vos os nossos Seminários:
confi rmai nos dons do Espírito 

os Bispos e demais formadores;
fortalecei e iluminai

no discernimento vocacional os alunos;
enchei de generosidade e espírito de serviço

os colaboradores que neles trabalham;
recompensai e abençoai os seus benfeitores

que com a oração e partilha de bens,
zelam pela missão de formação.

Por intercessão da Virgem Maria e de S.José,
concedei  à nossa Igreja e ao mundo

 os sacerdotes generosos e santos
 de que precisam.

Ámen. 
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“Desafi ados pelas palavras de Bento XVI na 
mensagem para o Dia Mundial da Juventude 
de 2007, o Secretariado Diocesano da Pastoral 
Juvenil do Porto trabalhou uma dinâmica de 
vida para a Juventude da Diocese do Porto, a 
implementar nas suas 477 Paróquias. Trata-se de 
um ‘caminho’ a percorrer entre o Dia Diocesano 
da Juventude de 2007 – 15 de Abril – e o Dia 
Diocesano da Juventude de 2008 – 30 de Março. 
A esta dinâmica chamámos “VIDA Com Amor”. 
É uma proposta de trabalho e de dinamização da 
nossa Juventude Cristã, que procura olhar para a 
Vida como uma unidade de 7 fases: Pré-Natal; 
Infância; Adolescência; Juventude; Adultez; 
Velhice; Pós-Morte.
É uma proposta-projecto que fazemos a toda a 
Diocese, envolvendo mais de perto cada uma das 
suas 7 Zonas Pastorais, mediante a abordagem, 
por cada uma destas, de uma das 7 fases da Vida 
Humana. Assim, cada Zona Pastoral é desafi ada a 
desenvolver Trabalhos de Refl exão, Encontros de 
actividades várias, momentos de Oração, etc. que 

5. Criar na Diocese do Porto uma Vitalidade 
entre os JOVENS – a nível Paroquial, Vicarial, 
Zonal e Diocesano – que permita desenvolver 
trabalho fecundo no futuro.

Como estão a acontecer as coisas?
Numa primeira fase, foi constituída uma Equipa 
alargada – elementos do SDPJ; três a cinco 
elementos de cada uma das 7 Zonas Pastorais; 
os jovens que fi zeram o CIA 3 [que farão aqui 
o seu “estágio”] – cuja missão é assegurar a 
concretização da dinâmica. Fundamental foi o 
encontro desta Equipa da Vida com Amor que 
decorreu nos dias 16 e 17 de Março, onde se 
apontaram pistas / propostas de trabalho para 
a dinâmica. Depois, nas respectivas Zonas 
Pastorais, os elementos desta Equipa, serão o 
«coração» capaz de fazer com que as “iniciativas” 
de Vida com Amor aconteçam. Estaremos sempre 
em ligação – não necessariamente com muitas 
reuniões, (mas algumas), mas fundamentalmente 
com a ajuda das “novas tecnologias”.
A segunda fase arrancou no dia 15 de Abril de 
2007, Dia Diocesano da Juventude – em que 
cada Zona Pastoral fi cou a saber qual a Fase da 
Vida Humana que irá trabalhar, e em que recebeu 
os Símbolos [Círio; Bíblia; Logótipo] que 
marcam presença em cada um dos momentos da 
caminhada de cada uma das Zonas – e decorrerá 
até ao dia 30 de Março de 2008, Dia Diocesano 

exprimam o ritmo com que essa mesma Zona está 
a abordar a “sua” fase… Queremos, deste modo, 
dar um testemunho de Diocese e de juventude 
viva, a dar sinais de verdadeira vitalidade  nas 
Zonas Pastorais [7], Vigararias [34], Paróquias 
[477] e demais Movimentos… Um testemunho 
que adquira um “rosto visível” no tempo que 
medeia os Dias Diocesanos da Juventude de 2007 
e de 2008. Aí, em 2008, como “pedras vivas” 
deste “grande Templo do Senhor”, após termos 
percorrido juntos este “caminho” de “Vida com 
Amor”, juntar-nos-emos para celebrarmos uma 
“grande festa da Vida”, da “Vida com Amor” que 
apenas Jesus nos pode dar.
Temos como principais objectivos:
1. Ajudar a alicerçar na consciência de cada um 
o valor da VIDA HUMANA como Dom de 
Deus e valor fundamental.
2. Deixar que o AMOR, à maneira de Jesus 
Cristo, seja fonte e alimento da VIDA.
3. Entre os Dias Diocesanos da Juventude de 
2007 [15 de Abril] e 2008 [30 de Março] desafi ar 
os JOVENS da Diocese do Porto, nas Zonas 
Pastorais, a viverem esta dinâmica da “Vida com 
Amor”. Saberem olhar para a VIDA e vivê-l’A 
como um todo, tomando conhecimento das suas 
fases, trabalhando sobre elas.
4. Por altura do Dia Diocesano da Juventude de 
2008, celebrar a Festa da Vida num Encontro 
Diocesano da Juventude.

Vida com Amor

O Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil 
em conjunto com as sete Zonas Pastorais, 
elaborou um grande Projecto intitulado “Vida 
com Amor”, cuja concretização teve início 
no Dia Diocesano da Juventude de 2007 e 
terminará no Dia Diocesano da Juventude de 
2008. A Zona Pastoral Aro Norte, de que faz 
parte a Vigararia de Matosinhos e naturalmente 

distância, mas sobretudo pelos laços que se 
criaram e pela grande participação dos jovens 
da Zona Pastoral, que no fi m da noite encheram 
por completo a Igreja Matriz. Importa, antes 
de mais, analisar sobre os grandes objectivos 
deste Projecto, pelas palavras do responsável 
pelo Secretariado Diocesano, Padre Luís 
Mateus.

a Paróquia de Leça da Palmeira, esteve 
presente no arranque do Projecto que se iniciou 
com uma “Caminhada” entre Angeiras e Leça 
da Palmeira, com paragens para Refl exão 
e Meditação nas Igrejas de Lavra e Perafi ta, 
culminando com a entrega dos Símbolos na 
Igreja Matriz de Leça da Palmeira. Foi sem 
dúvida uma grande Caminhada, não pela 
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da Juventude, com uma “grande Festa da Vida”, 
sinal e expressão concreta da “Vida com Amor” 
que queremos viver e testemunhar na sociedade 
de hoje.

Nestes dias, estamos a fazer chegar aos Jovens 
que constituem a Equipa da Vida com  Amor 
“novos materiais” para trabalharem nas suas 
Zonas Pastorais a dinâmica. Aos  Assessores 
Vicariais e aos Responsáveis dos Grupos de 
Jovens da Diocese também estamos a fazer 
chegar a apresentação da dinâmica. Nesta fase de 
fi nal de Ano Pastoral e Programação do próximo, 
peço que se tenha em conta a Dinâmica proposta.
A todos peço a colaboração. Com todos conto 
para a realização desta dinâmica. Somos JOVENS 
e de certeza que saberemos trazer às nossas 
Comunidades a “VIDA Com Amor” que Jesus 
Cristo, “Caminho, Verdade e Vida”, nos dá… “
A Zona Pastoral Aro Norte prepara já a sua 
Vigília de Oração englobada numa série de 
Vigílias que se irão realizar em todas as Zonas 
Pastorais. Esta terá lugar no dia 17 de Novembro 
e no próximo número daremos conta de todo 

o que lá se passou. De salientar a fase da vida 
que a Zona Pastoral tem vindo a trabalhar: 
“ADOLESCÊNCIA”. Sobre ela o Secretariado 
Diocesano lançou algumas “pistas” sobre as 
quais a Equipa responsável tem desenvolvido o 
seu trabalho e sobre as quais os jovens têm de 
exercer a sua acção. Esta proposta de trabalho 
vai de encontro à mensagem de Sua Santidade 
o Papa Bento XVI, para as Jornadas Mundiais 
da Juventude a realizar em Sidney (Austrália) 

que têm como mote “Ides receber uma força, a 
do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis 
Minhas testemunhas” (Act 1, 8). Que os jovens 
da Diocese em geral e os jovens da Paróquia de 
Leça da Palmeira em particular possam fi car 
imbuídos por este Espírito e consigam de algum 
modo concretizar os seus objectivos, que passam 
naturalmente pela viagem a Sidney, ao encontro 
do Santo Padre.

José Eduardo Sousa

“Não tens ouvido com que tom de tristeza se 
lamentam os mundanos de que cada dia que passa 
é morrer um pouco?
Pois eu te digo: alegra-te, alma de apóstolo, 
porque cada dia que passa te aproxima da Vida.”
 S. Josemaría Escrivá - “Caminho” n.º 737

Neste mês de Novembro a Igreja convida-nos 
a refl ectir serenamente sobre as realidades da 
vida eterna. O Papa João Paulo II, na Exortação 
Apostólica Reconciliação e Penitência, 
afi rmou: “A Igreja não pode omitir, sem grave 
mutilação da sua mensagem essencial, uma 
catequese constante sobre o que a linguagem 
cristã tradicional designa como os quatro 
últimos fi ns do homem: Morte, Juízo, Inferno 
e Paraíso”.  De facto, haverá questão mais 
inquietante e relevante do que saber o que nos 
espera além desta vida? Não teremos, cada um 
de nós, cada paróquia, cada diocese, que fazer 
um exame de consciência e verifi car se o nosso 
testemunho está de acordo com as verdades 
de fé relativas à vida eterna que dizemos 
acreditar? Não haverá um défi ce de catequese 
neste capítulo fundamental da nossa doutrina? 
Bem sabemos que é melhor conduzir as almas 
ao Céu pelo seu amor a Deus(temor fi lial) e não 
pelo medo do Inferno (temor servil). Contudo, 

omitir a referência ao Inferno, poderá colocar 
algumas pessoas perante uma ideia vaga do 
Céu e o contraponto do nada. Ora, nestas 
circunstâncias, para quê tanto esforço se o 
pior que pode acontecer é nada? Urge assim 
esclarecer que, como nos ensina o Catecismo, 
após a morte espera-nos a vida eterna que 
será determinada para cada um por um juízo 
particular realizado por Cristo, juiz dos vivos e 
dos mortos, e será confi rmada pelo juízo fi nal. 
O juízo particular é o julgamento de retribuição 
imediata, em relação à sua fé  e às suas obras, 
que consiste no acesso à bem aventurança do 
Céu, imediatamente ou depois de uma adequada 
purifi cação, ou então à condenação eterna no 
inferno.  De facto, «morrer em pecado mortal 
sem arrependimento e sem dar acolhimento 
ao amor misericordioso de Deus  é a mesma 
coisa que morrer separado Dele para sempre, 
por livre escolha própria. E é a este estado 
de auto-exclusão defi nitiva da comunhão 
com Deus  e com os bem-aventurados que 
se designa pela palavra Inferno» (CIC 1033). 
Em oposição, o Céu é a «vida perfeita com a 
Santíssima Trindade, a comunhão de vida e de 
amor com Cristo, com a Virgem Maria, com 
os anjos e todos os bem- aventurados.  O Céu 
é o fi m último e a realização das aspirações 

Creio na Vida Eterna
mais profundas do homem, o estado de 
felicidade suprema e defi nitiva» CIC 1023. 
Portanto, dado que Deus é Amor, quem rejeita 
Deus, rejeita o Amor. Como consequência, 
o Inferno é o estado de ausência absoluta de 
amor, onde só existe a mais profunda solidão 
que encerra a alma no seu próprio egoísmo e 
miséria. Compreendemos bem este conceito 
se considerarmos que, enquanto vivemos nesta 
vida, usufruímos todos, crentes e não crentes, 
do mesmo amor com que Deus nos criou. Por 
isso, com a separação livre e defi nitiva da alma 
em relação a Deus, até esse amor residual lhe 
será tirado (parábola dos talentos Mt25, 14-
30). Retomando a defi nição de que Deus é 
Amor, então o Céu é a imersão plena no Amor 
Absoluto. E, como «nem os olhos viram, nem 
os ouvidos escutaram, nem jamais passou 
pelo pensamento do homem, o que Deus 
preparou para aqueles que o amam» (1 Co 
2,9), podemos imaginar que no Céu estaremos 
plenamente absorvidos e envolvidos num 
espantoso intercâmbio de amor com Deus. 
Portanto, que felicidade maior poderá desejar 
a alma da criatura senão regressar ao seio do 
seu criador?

António Ferreira

Zona Pastoral
Sobre – Tâmega

Aro – Sul
Aro – Norte

Porto – Cidade
Nordeste

Sul
Norte

Fase da Vida Humana
Pré-Natal
Infância

Adolescência
Juventude
Adultez
Velhice

Pós-Morte

No dia 25 de Setembro de 2007, pela hora de 
almoço, um cheiro intenso a gás propagou-se 
no edifício onde moro, em Leça da Palmeira. 
Assustados com uma possível fuga de gás, 
resolvemos chamar os bombeiros de Matosinhos-
Leça. Chegaram rapidamente, inspeccionaram 
todos os apartamentos que usam gás butano, 
mas não conseguiram chegar a qualquer 
conclusão, pois não tinham meios necessários a 
este tipo de intervenção, como um DETECTOR 
DE FUGAS DE GÁS. Apenas a Petrogal possui 
estes aparelhos. Espantada, perguntei a um 
dos bombeiros se quando eles se deslocavam 

para uma emergência deste tipo e calibre se 
não vinham preparados, nomeadamente com 
um detector de fugas de gás. A resposta, um 
tanto envergonhada foi: “Esse aparelho custa 
muito dinheiro…, se soubesse o que passamos 
para conseguir comprar um blusão destes”, 
(apontando para o blusão que trazia vestido). 
Fiquei sem saber o que responder. Em Portugal 
há dinheiro para gastar em estádios de futebol, 
belíssimas “obras de arte” nos principais 
aeroportos, jardins, esculturas ou monumentos 
em tudo o que é rotundas, as marginais, etc., 
tanta coisa, e não há dinheiro para equipar os 

Só há para Futebol...
quartéis de bombeiros com os meios necessários 
para que estes homens, que muitas das vezes 
dão a sua vida pelos cidadãos do nosso país, 
possam fazer o seu trabalho com o mínimo 
das condições e meios necessários… Será que 
equipar os quartéis de bombeiros como deve 
ser, assim como outras entidades que funcionam 
para protecção da população, custa assim tanto 
dinheiro como custaram por exemplo os estádios 
de futebol?

Engª Isabel Lopes 
(Assinante d’A Voz de Leça)



7

O Grande Naufrágio

As traineiras da praça de Matosinhos haviam 
saído para o mar, como habitualmente, às 
dezenas, apesar de haver vários prenúncios de 
temporal, pois para os pescadores o espectro da 
fome sempre se sobrepôs ao medo e sempre fez 
com que esses valentes e ousados lobos do mar 
galgassem as ondas saindo a barra, para quantas 
vezes não mais voltarem!
Há casos fantásticos, como o daqueles três 
homens que no reboliço da traineira “D. Manuel”, 
com o espectro da morte à sua frente, foram 
arrojados à praia do Cabedelo, procurando ajuda 
numa das pobres casas aí existentes; ou aqueles 
dois outros que depois de terem sido roubados de 
bordo com outros dois camaradas, foram de novo 
lançados para dentro da traineira, e um dos que o 
mar não devolveu, mantendo-se agarrado a uma 
tábua, teve a sorte de por ele passar uma traineira 
que lhe lançou uma bóia, a qual enfi ando-se-lhe 
milagrosamente pela cabeça, o salvou, ou ainda 
aquele outro que a bordo da traineira “Rosa 
Faustino”, passando com terra à vista, se lançou 
ao mar nadando até à exaustão sendo recolhido 
das ondas, salvando-se com outros dois arrojados 
à praia pelo mar!

Deste modo, de quatro companhas das quatro 
traineiras afundadas, apenas se salvaram seis 
camaradas em tão horrorosa tragédia marítima que 
enlutou não só a costa nortenha mas praticamente 
toda, de norte a sul, não havendo memória de 
catástrofe maior, a qual, para além daqueles que 
levou, deixou também muitas viúvas e órfãos 
mergulhados na dor e na desolação.
O livro “O Naufrágio de 1947” será assim 
um elevado preito de homenagem da Câmara 
Municipal, da Junta de Freguesia, dos autores, mas 
não só, pois será também o reconhecimento por 
todos aqueles que assistirem ao lançamento, que 
recordarão muitos daqueles que se sacrifi caram 

Assinalando 60 anos passados sobre a trágica 
madrugada de 1 para 2 de Dezembro de 1947 
vai a Câmara Municipal de Matosinhos e a 
Junta de Freguesia proceder ao lançamento de 
um livro, na Capela de Santo Amaro, da autoria 
do Prof. A. Cunha e Silva e de Belmiro Galego, 
no próximo dia 2 de Dezembro pelas 10horas 
da manhã.
Este livro é o fruto de uma aturada investigação 
de um Leceiro e de um Matosinhense, dedicados 
à sua terra, à sua gente e ao seu património; 
que percorrendo várias bibliotecas e inúmeros 
jornais e revistas coligiram e dão a conhecer, 
os relatos feitos na época dessa medonha 
madrugada em que o mar tão repentinamente 
se levantou e levou 152 pescadores, que no 
regresso da sua faina já não chegaram ao seio 
dos seus familiares que, como de costume, os 
esperavam na praia. 

Foi na realidade uma negra e sinistra madrugada 
essa a de 2 de Dezembro de 1947, em que 
naufragaram entre Aguda e Leixões quatro 
traineiras: a “D. Manuel”, a “S. Salvador”, a 
“Maria Miguel” e a “Rosa Faustino”, tendo 
perecido 152 homens sem a menor hipótese de 
que alguém lhes valesse. 

pela elevação e desenvolvimento desta nobre 
cidade de Matosinhos – Leça.
Portanto, vamos todos ao lançamento do livro!
… E “AS MULHERES DO MAR… MÃOS 
DE SAL”

Num dia com tanto signifi cado para a classe 
piscatória da nossa cidade, como é o de 2 de 
Dezembro de 2007, pois faz 60 anos que nessa 
trágica madrugada pereceram no mar sob violento 
vendaval 152 pescadores; será efectuado o 
lançamento do livro “MULHERES DO MAR…
MÃOS DE SAL” da autoria de Delfi m Caetano 
Nora, um Matosinhense que envergou com grande 
sucesso a camisola do Leça F.C., nas instalações 
da Associação dos Pescadores Aposentados de 
Matosinhos (Casa dos Pescadores) pelas 15.00 
horas.
Serão homenageados os Homens e as 
Mulheres do Mar, principalmente estas, 
na nossa sociedade sempre esquecidas ou 
relegadas para plano secundário, contudo 
entre a classe piscatória com grande infl uência 
e um papel fundamental.
A mulher do pescador, ou mulher do mar, 
era uma verdadeira mãe-coragem, pois 
criava uma ranchada de fi lhos, era expedita 
e despachada nos negócios, no governo de 
casa e da família.
Foi sempre uso e costume do pescador que 
“a mulher quer-se em terra e o homem no 
mar”. Daí que mal o barco aproava na praia 
a mulher tratava de todo o trabalho para além 
da pesca, descarregava o peixe, encaixotava e 
transportava-o à lota, vendia-o e por fi m dividia 
os ganhos em partes ou quinhões, dando algum 
ao seu “home” para extraordinários, para uma 
“pinga” ou para o “fumo”.
Também fazia parte da sua vida lavar e consertar 
as redes, trazer as cestas e as roupas da “polé”.
Quando o pescador desejava vestir-se ou 
calçar-se, ia com a mulher a uma loja comprar 
pano para um fato, e a mulher acompanhava-
o ou até ia só. De qualquer das maneiras era 
ela quem escolhia e ele aceitava pois se era 
do agrado dela também era do dele.
Quando era necessário ir a qualquer 
repartição pública, era a mulher quem 
expunha as pretensões e razões do marido. 
Era também a mulher que levava o 
marido ao médico quando estava doente, 
e desfiava o rosário de achaques do seu 
homem.
A mulher do pescador, rude e forte, era muito 
irrequieta e sempre desbragada na linguagem, 
e com toda a facilidade provocava confl itos e 
até chegava a vias de facto.
Contudo, verifi camos que ao longo do tempo 
sempre tiveram um papel fundamental na 
vida do casal apesar de uma vida muito dura, 
pelo que aqui queremos deixar bem marcado 
que é mais do que justa a homenagem que 
o NAPESMAT lhes vai prestar com o 
lançamento do livro “… AS MULHERES 
DO MAR… MÃOS DE SAL”

Eng.º Rocha dos Santos
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Procissão de Velas no Monte Espinho

Apesar de todos os obstáculos...
O Leça 2007 abriu com “A Lição” de Eugéne 
Ionesco pela CONTACTO – Companhia 
de Teatro Água Corrente. E não poderia ter 
começado de melhor forma, com este drama 
cómico encenado por Manuel Ramos Costa, 
homem já tão conhecido do público Leceiro. 
“A Lição” oferece-nos um retrato patético e 
macabro do homem actual, com um conjunto de 
números e palavras que dão corpo a linguagens 
verdadeiramente estranhas, autoritárias e 
depressivas, que inevitavelmente se confrontam 
e destroem. Já se sabe que compreender um 
autor como Ionesco não é fácil, mas tenho a 
certeza que todos gostaram! 
À semelhança dos Encontros de Teatro dos anos 
anteriores, aconteceu o primeiro “percalço”: por 
razões discutíveis ou não, a Escola Dramática 
Valbonense não pôde trazer-nos o seu trabalho 
“Aqui há Fantasmas” conforme agendado para 
o dia 13 de Outubro. Logo tratámos de tentar 
colmatar a “falha”. E conseguimos: à última da 
hora “arranjámos” um Grupo de Vila Conde, 
o Corifeu. Mas o azar bateu-nos mais uma vez 
à porta – dois dias antes do espectáculo duas 
das actrizes adoeceram e não puderam fazer o 
espectáculo. Não baixamos os braços a mais 
este “acidente de percurso” e desatámos com os 
telefonemas e conseguimos a solução: um Grupo 
de jovens “d’A Nova Comédia Bracarense” 

apresentou um bonito espectáculo totalmente de 
improviso. Foi um espectáculo de qualidade, um 
pouco diferente, mas com bastante aderência por 
parte dos nossos espectadores. 
E o Leça 2007 continuou no dia 20 de Outubro, 
desta feita com “O Cavalo de Pau” pelo Núcleo 
Infanto-Juvenil do Grupo Paroquial de Teatro de 
Leça. Nesta peça, da autoria do amigo Ramos 
Costa, inspirada na “Odisseia” de Homero, 
contam-se os últimos dias desse grande herói 
que foi Ulisses, que venceu Tróia com o seu 
estratagema do cavalo de pau. O nervosismo “pré-
espectáculo” era bastante, (como é óbvio, aliás), 
mas tudo correu pelo melhor e o espectáculo foi 
do agrado de todos. E passada uma semana da 
estreia levámos este “cavalo” e todo esta trama 
a casa da já referida CONTACTO – Companhia 
de Teatro Água Corrente, de Ovar. Foi para 
todo o Grupo uma responsabilidade acrescida 
já que o autor da peça é também presidente e 
encenador desse mesmo Grupo e devido a um 
acidente que lhe poderia ter sido fatal, não nos 
pôde acompanhar. Mas, apesar de todos os 
contratempos, o espectáculo foi do agrado de 
todos, que é o que é mais importante.
O T.E.M., Teatro Experimental de Mortágua, 
trouxe-nos no passado dia 27 de Outubro, 
“Mar” de Miguel Torga, um poema dramático 
passado numa taberna de pescadores com um 

enredo muito simples mas muito bom ao mesmo 
tempo. Foi mais um espectáculo que certamente 
deliciou o nosso público. Não posso terminar 
este artigo sem antes fazer uma referência a 
um acontecimento fatídico e um pouco triste 
para nós. “É a história de uma pombinha”, 
como carinhosamente foi explicado pelo 
Manuel Ramos Costa às crianças de Ovar que 
assistiam a ”O Cavalo de Pau” – no dia 22 de 
Outubro o Sr. Paiva, nosso encenador, estava no 
Salão Paroquial a preparar tudo para levarmos 
para Ovar para o nosso espectáculo. Estava a 
desmontar os panos em cima de uma escada e 
eis que vê uma pombinha muito afl ita por entre 
os panos. Conseguiu salvá-la, mas infelizmente 
o Paiva caiu da escada de dois metros e meio. 
Para piorar a situação, encontrava-se sozinho no 
Salão Paroquial, o que difi cultou o seu socorro. 
Mas a ambulância lá chegou e levou-o para o 
hospital, onde lhe foi diagnosticada uma fractura 
na cabeça do fémur da perna direita, tendo sido 
operado no dia seguinte ao acidente. Tudo está a 
correr pelo melhor, mas foi um grande susto para 
nós. E foi bastante estranho não ver o nosso Paiva 
nos ensaios e no espectáculo de Ovar. Apesar de 
tudo isso continuamos com o nosso trabalho 
desejando-lhe as mais rápidas melhoras!
Viva o Teatro!

Ana Isabel Faria

No passado dia 12 de Outubro, saiu, uma 
vez mais, a Procissão de Velas da Capela do 
Monte Espinho, percorrendo algumas ruas 
daquela zona norte da freguesia de Leça 
da Palmeira, em espírito de oração e em 
comunhão com todos os peregrinos que àquela 
hora se encontravam em Fátima. À frente da 
Capela um enorme e majestoso tapete de 
fl ores ornamentava a rua e uma multidão 
integrou o cortejo que, cerca das. 21h30 saiu 
da Capela. Recitando o Terço e entoando 
cânticos marianos, foram muitos os fi eis que 
acompanharam o cortejo, demonstrando a 
sua fé para com Nossa Senhora. 
Alguns estudantes universitários envergando 
o “traje académico” ladeava o andor da 
Virgem, como é já habitual, também, na 

Procissão de Maio. As condições climatéricas 
ajudaram bastante à boa realização daquela 
manifestação de fé.
Cerca de uma hora depois de ter saído e de 
ter percorrido quase toda a zona de Monte 
Espinho, onde havia velas nas varanda, 
janelas e muros de praticamente todas as 
habitações, a Procissão recolhe novamente à 
Capela, onde teve lugar a Eucaristia animada 
pelo Coro da Capela do Monte Espinho, 
onde estiveram presentes alguns Grupos 
Paroquiais. Dadas as pequenas dimensões da 
Capela, a maior parte dos fi éis teve que fi car 
no exterior. 
Durante a homilia, o Sr. Padre Lemos, 
que presidiu igualmente à Procissão e 
posteriormente à Eucaristia, exortou os 

presentes a renovar a sua fé em Nossa 
Senhora, neste ano em que se comemora 
o 90º aniversário da sua última aparição 
em Fátima, pois ela é a nossa Mãe do céu, 
para onde iremos um dia na eternidade. 
Não podia dar melhor exemplo que não 
fosse o dos três pastorinhos de Fátima, que 
embora tão pequenos, sempre confi aram e 
acreditaram em tudo o que a Virgem lhes 
disse, demonstrando a sua fé, rezando todos 
os dias o Santo Terço, a oração predilecta de 
Nossa Senhora. 
A celebração culminou com o emocionante 
“Adeus à Virgem”, quando todos os 
presentes acenaram com os tradicionais 
lenços brancos.

João Teixeira

AMNISTIA INTERNACIONAL - Núcleo em Matosinhos
No passado dia 20 de 
Outubro foi inaugurado 
o Núcleo de Matosinhos 
da Amnistia Internacional 
– Portugal, que fi ca situado 
no Complexo Habitacional de 
Monte Espinho, em Leça da 

Palmeira, o que só pode honrar esta terra, pelo 
espírito de justiça tão presente neste importante 
movimento, cuja acção se desenvolve em todas 
as partes do mundo onde os Direitos Humanos 
são desrespeitados.

O Que é a Amnistia Internacional?
A Amnistia Internacional é uma organização não 
governamental, à escala mundial, independente 
de qualquer ideologia política, económica ou 
religiosa, que luta pelo reconhecimento da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos a 
todos os níveis. Não apoia nem se opõe a nenhum 
governo ou sistema político, em particular, 

nem se manifesta a respeito das opiniões das 
vítimas que tenta proteger. Defende de forma 
totalmente imparcial a protecção dos direitos 
humanos. Centra a sua intervenção na denúncia 
e prevenção de situações graves de repressão 
através da violência física e mental, de atentados 
à liberdade de opinião e expressão, de racismo, 
etc.. Os seus cerca de 2.2 milhões de membros 
espalhados por mais de 150 países e territórios 
em todos o mundo, provenientes de todos os 
estratos sociais e com diferentes ideais políticos 
e religiosos, estão unidos pela determinação de 
trabalhar por um mundo em que todos possam 
usufruir livremente dos direitos humanos.
A Amnistia Internacional “nasceu” a 28 de Maio 
de 1961, com a publicação de um texto da 
autoria do advogado britânico Peter Benenson, 
intitulado “The Forgotten Prisoners” (“Os 
Prisioneiros Esquecidos”), na primeira página 
do jornal londrino “The Observer”. Naquele 
texto, Peter Benenson denunciava a detenção 

e prisão de dois estudantes portugueses por 
terem brindado à liberdade, num café da baixa 
lisboeta. A Amnistia Internacional - Secção 
Portuguesa foi criada em 18 de Maio de 1981, 
vinte anos depois da fundação do movimento 
internacional..
É pelo sonho de um futuro melhor que a 
Amnistia Internacional se bate todos os dias 
em todo o mundo, mantendo acesa a chama da 
esperança para aqueles que sofrem, cumprindo 
o sonho daqueles que a criaram. “A vela não 
arde por nós, mas por todos aqueles que 
não conseguimos tirar da prisão, que foram 
abatidos a caminho da prisão, que foram 
torturados, que foram sequestrados ou vítimas 
de desaparecimento. É para isso que é a 
vela.” (Peter Benenson, fundador da Amnistia 
Internacional, na celebração do 25º aniversário 
do movimento.)

Mariana Sequeira 
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No âmbito da Peregrinação Internacional de 
Outubro deste ano, no dia 12 do mesmo mês, 
foi inaugurada a nova Igreja da Santíssima 
Trindade, em Fátima, por Sua Eminência o 
Senhor Cardeal Tarcisio Bertone, Secretário de 
Estado do Vaticano, e Legado Pontifício para esta 
celebração, onde também estiveram presentes 
o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro 
Ministro. O momento alto da celebração deu-se 
com a entrada da imagem de Nossa Senhora na 
nova basílica, vinda da Capelinha das Aparições. 
A porta principal foi ofi cialmente aberta pelo Sr. 
Bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto.
A construção da nova igreja de Fátima, que é 
também o maior recinto público fechado do 
país, custou cerca de 80 milhões de Euros, pagos 
literalmente pelos donativos que os peregrinos 

foram deixando no Santuário ao longo do 
tempo.
De forma circular e com 125 metros de diâmetro, 
é sustentada por um enorme pilar que suporta 
toda a cobertura, o que evita a existência de 
colunas n o interior do templo. O mentor deste 
grande projecto arquitectónico foi o arquitecto 
grego Alexandre Tombazis, que procurou 
combinar a luz e a tecnologia, respeitando a 
atmosfera de Fátima.
A iluminação interior é feita através do tecto 
da igreja, por janelas voltadas para norte, o 
que permite que haja luz natural durante o dia. 
Também é possível, através de um sistema 
computadorizado, mudar a iluminação em 
diversos lugares e com diferentes intensidades. 
Este gigantesco projecto inclui um enorme 
espelho de água nas duas escadarias centrais 
paralelas à entrada. Tombazis admite que a 
existência deste espelho transmite ás pessoas 
calma e serenidade. 
A porta principal da nova igreja á consagrada a 
Cristo, a as doze portas laterais aos Apóstolos. 
Com o volume de quase 130 mil metros 
cúbicos e uma altura média de 15 metros, esta 
nova igreja tem capacidade para nove mil fi eis 
sentados, com lugares para defi cientes, existindo 

ainda a possibilidade de separar o espaço com 
uma divisória com cerca de dois metros para 
assembleias mais pequenas, até três mil lugares. 
Com estas características, a Igreja da Santíssima 
Trindade é a melhor do país e uma das melhores 
e maiores a nível mundial. Trabalharam na sua 
construção cerca de três mil e trezentas pessoas, 
que em jeito de homenagem verão em breve 
os seus nomes gravados num monumento que 
irá ser colocado no interior da 
igreja. 
Agora uma das grandes 
prioridades é a segurança e a 
manutenção do espaço. Para tal 
o Santuário teve de contratar 20 
novos funcionários e procedeu 
ao reforço da segurança devido 
ao valor das obras de arte 
existentes no interior. Também 
no interior existem três capelas 
da Reconciliação, que podem 
servir igualmente para outras 
celebrações. Esta chamada 
“Zona da Reconciliação” é 
constituída por uma área para 
os peregrinos portugueses, 
com salão para seiscentos 
lugares sentados e trinta e dois 
confessionários, e outra área 
para peregrinos estrangeiros, 
com duas capelas de cento e 
vinte lugares sentados, cada 
uma, e também com trinta e 
dois confessionários.
Para substituir a antiga foi 
igualmente erguida uma 
nova Cruz Alta junto à Igreja 
da Santíssima Trindade. A 
inauguração da nova Cruz 
decorreu no passado dia 29 de 
Agosto, dia em que se celebra 
o martírio de S. João Baptista, 
o Precursor de Jesus Cristo. 
A cruz teve de ser dividida 
em peças, dada a sua grande 
dimensão. Esta nova Cruz Alta 
é da autoria do artista alemão 
Robert Schad, que ganhou 
um concurso instituído para 
a iconografi a da Igreja da 
Santíssima Trindade. Em 
aço corten, a cruz tem trinta 
e quatro metros de altura e 
outros dezassete de largura, ao 

nível dos braços. Substitui assim a antiga cruz, 
que frequentemente servia de ponto de encontro 
de muitos peregrinos. 
A encerrar a cerimónia da inauguração da Igreja 
da Santíssima Trindade, D. António Marto, 
Bispo de Leiria-Fátima, leu o poema que Shopia 
de Mello Breyner escreveu na Páscoa de 1990, 
“A CASA DE DEUS”.

João Teixeira

A Nova Igreja da Santíssima Trindade

A Casa de Deus
A casa de Deus está assente no chão

Os seus alicerces mergulham na terra
A casa de Deus está na terra onde os homens estão

Sujeita como os homens à lei da gravidade
Porém como a alma dos homens trespassada

Pelo mistério e a palavra da leveza
Os homens a constróem com materiais

Que vão buscar à terra
Pedra vidro metal cimento cal

Com suas mãos e pensamento a constróem
Mãos certeiras de pedreiro
Mãos hábeis de carpinteiro

Mão exacta do pintor
Cálculo do engenheiro

Desenho e cálculo do arquitecto
Com matéria e luz e espaço a constróem

Com atenção e engenho e esforço e paixão a constróem
Esta casa é feita de matéria para habitação do espírito

Como o corpo do homem é feito de matéria e manifesta o espírito
A casa é construída no tempo

Mas aqui os homens se reúnem em nome do Eterno
Em nome da promessa antiquíssima feita por Deus a Abraão

A Moisés a David e a todos os profetas
Em nome da vida que dada por nós nos é dada

É uma casa que se situa na imanência
Atenta à beleza e à diversidade da imanência

Erguida no mundo que nos foi dado
Para nossa habitação nossa invenção nosso conhecimento

Os homens constróem na terra
Situada no tempo

Para habitação da eternidade
Aqui procuramos pensar reconhecer

Sem máscara ilusão ou disfarce
E procuramos manter nosso espírito atento

Liso como a página em branco
Aqui para além da morte da lacuna da perca e do desastre

Celebramos a Páscoa
Aqui celebramos a claridade

Porque Deus nos criou para a alegria

Sophia de Mello Breyner
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CANTINHO DA MÚSICA

Agora que tudo à nossa volta, nas ruas e praças, 
ao ar livre ou “cobertas” tudo lembra a época que 
se aproxima, embora não pelas razões verdadeiras 
da solidariedade e partilha, chegou-me às mãos a 
publicidade a uma iniciativa da Câmara de Lisboa, 
que só é pena que não seja seguida cá pelo norte do 
país. Então é assim:
O Natal enquanto festa do nascimento de Jesus é 
o tema da 2ª edição do Ciclo de Música sacra de 
Lisboa.
De Novembro a Janeiro, as igrejas da Baixa 
Lisboeta e do Chiado serão palco de concertos de vários Coros e orquestras amadoras 
e profi ssionais que aceitaram o convite destas paróquias para darem forma a este 
evento. Será, ao mesmo tempo, um contributo para a animação cultural daquela zona 
da capital portuguesa.
Os concertos começam a 19 de Novembro e decorrerão, alternadamente, na Basílica 
dos Mártires e na igreja de santa Maria Madalena, apresentando interpretações que 
vão do canto gregoriano à música sacra renascentista, de Mozart e Haydn a Fernando 
Lopes Graça e Carlos Seixas.
A Vigararia de Matosinhos, o que tem de mais parecido com a iniciativa lisboeta é o 
30º Encontro de Coros que vai acontecer no dia 16 de Dezembro, na igreja de Perafi ta 
e para o qual já decorrem ensaios desde meados de Outubro. Leça da Palmeira 
também estará representado, nesta que será uma edição especial, porque faz 30 anos 
esta que foi uma iniciativa do falecido P.e Ângelo Pinto, então Pároco de Perafi ta.

Mariana Sequeira
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Palavras Cruzadas - N.º 227
Por José Soares

Horizontais: 1- casa pobre e tosca. 2 
– que partilha, com outros, direitos e 
obrigações contratuais. 3 – entrega; porto 
abrigado por terras mais ou menos altas; 
antiga porcelana do oriente. 4 – nome 
de letra; porco (prov.); nota musical. 5 
– apertei em volta; desprezível. 6 – que 
está no lugar mais fundo; caminho que 
conduz de um ponto a outro; ali. 7 
– atilho; totalidade (inv.). 8 – dentro; 
escarnece; fruto da ateira. 9 – hora 
canónica; implora; ausência (prefi xo). 
10 – tempestade. 11 – de modo raso.
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O Bom Pastor

Com toda a razão, sendo pastor, Cristo exclamava: 
“Eu sou o bom pastor” (Jo.10,11).”Eu próprio ligarei 
a ovelha ferida e cuidarei da doente, irei à procura da 
ovelha perdida e reconduzirei ao redil a tresmalha-
da” (Ez.34,16). Vi o rebanho dos Israelitas presa do 
mal, vi-o acabar na morada dos demónios, dilacerado 
por estes como lobos. E não fi quei indiferente ao que 
vi. Sou eu, com efeito, o bom pastor: não os fariseus 
que têm inveja das ovelhas; não aqueles que contam 
como dano próprio os benefícios conferidos ao reba-
nho; não aqueles que se afl igem porque os outros são 
libertos dos males ou que se desgostam pelas doenças 
curadas. O morto ressuscita e o fariseu chora; o pa-
ralítico é curado e os escribas lamentam-se; ao cego 
é restituída a vista e os sacerdotes fi cam despeitados; 
o leproso é limpo e os sacerdotes contestam. Ó so-
berbos pastores do mísero rebanho, que se regozijam 
com as suas desgraças! “Eu sou o bom pastor. O bom 
pastor dá a vida pelas ovelhas”.

(São Basílio de Selêucia, Homil.26,2)

A Palavra dos Mestres

Verticais: 1 – doença. 2 – parente por 
afi nidade; maior. 3 – reis (abrev.); vinho 
que se aplica em medicamentos como 
excipiente; rio da Suiça. 4 – sofrimento; 
ir; bério (s.q.). 5 – conclusivo; pus (pop.) 
5 – quinteiro; oração. 7 – acto de ir; 
tornam válido. 8 – nome que os egípcios 
davam ao sol; níquel (s.q.); nome de 
letra. 9 – agora (adv.); descaramento 
(pop.); está no meio da cana. 10 – 
caminhavas; lugar onde se arremata o 
peixe à chegada dos barcos de pesca. 11 
– que ou aquele que solicita.

Farmácias
de Serviço

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Novembro Dia Dezembro  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

LOPES

R. PEREIRA

GRAMACHO

PARQUE

SAÚDE

FARIA

J. MORAIS

BELEZA

CUNHA

FALCÃO

MODERNA

LOPES

R. PEREIRA

GRAMACHO

PARQUE

SAÚDE

FARIA

J. MORAIS

BELEZA

CUNHA

FALCÃO

MODERNA

LOPES

R. PEREIRA

GRAMACHO

PARQUE

FARIA

SAÚDE

J. MORAIS

BELEZA

CUNHA

CUNHA
R.S.Roque
Matosinhos

Dia

PARQUE

SAÚDE

FARIA

J. MORAIS

CUNHA

BELEZA

MODERNA

FALCÃO

LOPES

GRAMACHO

R. PEREIRA

PARQUE

SAÚDE

FARIA

J. MORAIS

CUNHA

BELEZA

MODERNA

FALCÃO

LOPES

R. PEREIRA

GRAMACHO

PARQUE

SAÚDE

FARIA

J. MORAIS

CUNHA

BELEZA

FALCÃO

MODERNA



11

Ficha Técnica Jornal “A Voz de Leça”
Fundador:
P.e Alcino V. Santos

Director:
P.e Fernando C. Lemos

Redactores e Editores:
Marina Sequeira
José Eduardo Sousa
Composição Gráfi ca:
Gráfi ca Firmeza, Lda.

Colaboradores:
P.e João Santos; José Soares; Filipe 
Pacheco; Ana Isabel Faria; Mariana 
Sequeira; Plácido Santos; João Teixeira; 
Engº Rocha dos Santos; Engº António S. 
Ferreira; Paulo Nova

Propriedade:
Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de Leça da Palmeira
Nº Registo: 100162
Nº de Empresa: 200161
Nº de Depósito Legal: 99560/96
Impressão: Gráfi ca Firmeza, Lda.

Missas

16h30 sábado

19h sábado

10.45h domingo

12h domingo

19h domingo

9h Monte Espinho

Tudo isto totalizou a importância de 897,82 
Euros. Também se receberam muitas peças 
de roupa e tudo isto será distribuido pelos 
nossos pobres conforme as suas necessidades.

Dia da Caridade

Baptismos:
Dia 7 - Luisa Coelho Quinta fi lha de 
Nelson Jorge Coelho e de Maria José 
Coelho. Carolina Sá Pereira fi lha de Jorge 
Manuel Pereira e de Daniela Gomes. 
Tomás Alexandre Pimenta alves fi lho de 
Paulo Jorge Alves e de Ana Paula Pimenta. 
Rafael Ribeiro Torrão fi lho de Vitor José 
Torrão e de Mónica Ribeiro. Dia 21 - 
Bianca Souza Piloto fi lha de Nuno Silva e 
de Adriana Souza. Igor Miguel e Anabela 
Ribeiro fi lhos de Daniel Almeida Pinheiro 
e de Beatriz Almeida Pinheiro. Filipa 

Maravalhas fi lha de Luís Maravalhas e 
de Sandra Andrade. Beatriz Santos Cunha 
fi lha de Luís António Cunha e de Carla 
Santos. Inês Silva Gonçalves fi lha de Rui 
Pedro Gonçalves e de Claúdia Silva. Nádia 
Sofi a Oliveira fi lha de António Paulo Costa 
e de Andreia Ferreira. Tiago da Costa fi lho 
de Vitor José Oliveira e de Isabel Costa. 
Dia 27 - Filipe Freitas Rebelo fi lho de Vitor 
Filipe Rebelo e de Isabel Rebelo. 

Casamentos:
Dia 5 - Ricardo Manuel Pinho e Susana 

Maria Teixeira. Dia 27 - Vitor Filipe Rebelo 
e Isabel Cristina Rebelo.

Óbitos:
Dia 2 - António Silva. Dia 3 - Maria 
Madalena Gomes. Dia 13 - Adosinda Ferreira 
dos Santos. Dia 14 - Rita Areias Palmeira e 
Fernando José de Resende. Dia 15 - Francisco 
Peixoto Dias e Ana da Assunção de Sousa. 
Dia 18 - Maria da Luz Diogo. Dia 28 - Maria 
do Rosário Almeida Cruz. Dia 29 - Amadeu 
de Sousa Balaço. Dia 30 - Joaquim Sebastião 
Cruz e Maria Luisa Barbosa.

Movimento Demográfi co - Outubro
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Euros

167,24€

128,00€

241,00€

134,34€

155,00€

72,24€

Donativos - Setembro

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

Paróquias Sábado Domingo
Horário das Missas na Vigararia de Matosinhos

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

16h30*

18h30
17h00
16h30

19h30
18h30
18h00

19h30
18h00
19h00

19h00
17h00
19h30

16h30*

17h30*
15h00

17h30

21h00

19h00

21h00

19h00
21h00
19h00
19h00

21h00

8h00

9h30
8h30
8h00
8h30

8h30

8h15

8h00

8h00

9h30

9h00

9h30
9h00

9h30
9h30

10h30

10h45**

10h00
11h00
10h30

10h30

10h00

10h00

10h00

11h00

12h00**

11h30

11h30

12h00

12h00
11h00

11h00*

11h30

11h00

11h00

11h30

19h00

18h30

19h00

19h30

19h00

16h30
19h00

Leia e
assine
A Voz

de Leça

N’ A Voz de Leça de Outubro, no texto “APRENDER A AMAR” de António S. 
Ferreira, na parte fi nal, onde se lê “ Mas ambos vivem do amor proveniente com que 
Deus nos amou primeiro.(…)” deve ler-se .”Mas ambos vivem do amor preveniente 
com que Deus nos amou primeiro.”
Embora ortografi camente muito semelhantes e pertencentes à mesma classe 
gramatical, (ambas são adjectivos), as palavras “proveniente” e “preveniente” têm 
signifi cados bem diversos: proveniente = com origem em; que vem de. / preveniente 
= que chega antes. Assim, o lapso levou a signifi cativa alteração no sentido da frase 
onde ocorreu.
Aqui fi ca a devida correcção, que só não passa pela reposição do texto integral por 
difi culdades de espaço.

A Redacção

ERRATA
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e pancadas dos “Kapos” 
(guardas) e soldados das SS 
alemãs. Mas ele nunca perdeu 
a serenidade e a coragem que 
provinha da sua ardente  fé  e da 
sublime devoção à Imaculada 
Mãe de Jesus. Apesar das 
violências sofridas, exercia entre 
os companheiros de cárcere um 
apostolado constante, incitando-
os à aceitação dos sofrimentos 
e à confi ança na Imaculada. 
Aconselhava a oração e dava 
exemplo de obediência e de 
perdão, dizendo: “O ódio 
não é força criativa, porque 
criativo é o amor!” Quando 
era propositadamente escasso 
o alimento dado aos presos, 
o Padre Kolbe dava aos mais 
fracos o seu quinhão, com grave 
prejuízo da sua saúde,  acabando 
por contrair a tuberculose.
Num dia de Julho de 1941, 
um preso do bloco 14 conseguiu iludir a 
vigilância dos guardas e fugir. Enraivecido, 
o comandante Fritzch condenou à morte 
pela fome 10 infelizes, escolhidos 
aleatoriamente. Um deles, Franciszeck 
Gajowniczek, ao ser escolhido exclamou, 
em desespero: “Oh! Minha pobre mulher 
e meus filhos, não mais vos verei!” O 
Padre Kolbe saiu  da formatura e pediu ao 
oficial para tomar o lugar daquele pai de 
família. Estupefacto, o oficial pergunta: 
“Quem és tu?” – “Sou um   padre 
católico” – foi a resposta de Maximiliano. 
“Pois bem, vai tu, então, com os outros”- 
disse o oficial. E assim, o Padre Kolbe 
passou a habitar, com outros 9 infelizes, 
o “bunker da fome”, sem pão, sem água e 
sem luz, esperando a morte certa. Durante 
vários dias, ouviram-se naquele lugar 
terrível orações, recitação do rosário e 
cânticos à Virgem Imaculada. Quinze dias 
depois da sua entrada no bunker, sendo 

ele o único sobrevivente daquele grupo 
de condenados, foi morto no dia 14 de 
Agosto, com uma injecção letal. Tinha 47 
anos de idade.
Referindo-se à entrada dos condenados 
no “bunker da fome” e à acção do 
Padre Kolbe, o então  cardeal Wojtyla 
(em 1971)escreveu: “(…) A partir do 
momento em que a porta fatal se fechou 
diante dos condenados, ele tomou-os 
todos ao seu cuidado (…) A partir da 
Assunção de 1941 a enxovia ficou sendo 
menos infernal!”. Em 17 de Outubro de 
1971, o Papa Paulo VI beatificou- o; e em 
10 de Outubro de 1982 foi canonizado 
pelo Papa João Paulo II, como Mártir 
da Caridade. Franciszeck Gajowniczek 
presenciou a canonização daquele a quem 
deveu a sobrevivência.

O dia litúrgico de São Maximiliano Maria 
Kolbe é o 14 de Agosto.

Em Setembro de 1939 confirmaram-se 
as preocupações dos povos europeus, 
nomeadamente dos polacos: no primeiro 
dia desse mês iniciou-se a II Grande 
Guerra, com a invasão da Polónia pelas 
forças do terrível ditador Adolf Hitler. 
Em Outubro seguinte, a Comunidade 
de Niepokalanow sofreu, de surpresa, a 
invasão e o saque das tropas alemãs. Com 
40 dos seus frades, Maximiliano Maria 
Kolbe foi preso, não só por fazer parte 
do clero como pela conhecida influência 
do seu apostolado através do proficiente 
meio de expansão da Fé cristã – a imprensa 
– que ele tão bem sabia usar.
Mas, em Dezembro seguinte foi libertado, 
no dia da celebração da Imaculada 
Conceição. A libertação foi aproveitada 
por Maximiliano para organizar um 
abrigo para cerca de 3000 refugiados 
da guerra. Nesse abrigo distribuíam-
se por todos os víveres  existentes na 
Comunidade conventual. A Gestapo ia 
permitindo, então, a continuidade da 
impressão do “Cavaleiro da Imaculada” 
e até o funcionamento dum posto emissor 
de rádio que o Padre Kolbe instalara, para 
uma maior difusão do Evangelho.
 Mas numa sua emissão foram ditas  frases 
exprobatórias de indignidades cometidas  
contra gente inocente, o que irritou os 
chefes invasores, e provocou a prisão de 
Maximiliano, em Fevereiro de 1941: foi 
metido no cárcere de Pawiac, em Varsóvia, 
onde sofreu as maiores injúrias. Porém, 
em 28 de  Maio seguinte, foi transferido 
para o tristemente célebre campo de 
concentração de Auschwitz – o “campo da 
morte”, como prisioneiro nº 16 670.
 Nesse campo de horrores, eram infligidos 
os mais incríveis  ultrajes e sofrimentos 
físicos, e ali foram mortos mais de quatro 
milhões de pessoas. Desde a sua
entrada no bloco 14 de Auschwitz, foi 
conhecido por “Padre Kolbe” e, por ser 
padre, não lhe faltaram os piores vexames 

Grandes Figuras
da Igreja

São Maximiliano Maria Kolbe
(1894 - 1941) Mártir
(Continuação do número anterior)

Por: Filipe Pacheco

Fontes: – Fr. Juventino Mlodozeniec                                                                                          
 – J. Leite,SJ,in “Santos Cda Dia”
 –  Plínio M. Solimeo
Imagem: The Crosiers



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


