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Na tarde de 26 de Outubro, Leça viveu uma 
celebração do Crisma inesquecível. Presidida por 
D. João de Miranda, a missa foi concelebrada pelo 
nosso pároco e pelos párocos das Paróquias com 
crismandos presentes, e animada pelo imponente 
coro de coros do XXXI Encontro de Coros da 
Vigararia. Foram crismados cerca de 114 jovens, 
entre os quais 43 da nossa Paróquia. Na sua homilia, 
o Senhor Bispo dirigiu-se sobretudo aos jovens, para 
que sejam ‘apóstolos’ pela palavra e pela vida, e neste 
Ano Paulino que vivemos, todos temos também uma 
‘missão’ de evangelizar - não saindo a pregar pelo 
mundo como S. Paulo, mas com o testemunho que 
formos capazes de dar na vida de todos os dias. E 
falou do amor absoluto e gratuito do Senhor por todos 
os homens, do Espírito Santo que dá a capacidade de 
amar. 
É de amor que o Evangelho sempre fala, tal como 
todos os mandamentos se reduzem a um único, que 
é também o mais importante – Amai-vos como Eu 
vos amei.
Agora que o Ano Litúrgico termina, com a Solenidade 
de Cristo-Rei, temos mais uma vez reforçada a 
nossa condição de ‘templo’ do Senhor. Podendo isto 
parecer abstracto e difícil de compreender, é muito 
concreto o seu verdadeiro signifi cado, no sentido em 
que se trata do ‘projecto’ de Deus para o Homem, um 
projecto para o ‘agora’ de todas as horas, de todos 
os dias, em todos os gestos e atitudes. O ‘reino’ de 
Cristo está em cada um: é salvação e reconciliação 
interiores, capaz de nos transformar e de transformar 
o que nos rodeia – um reino de paz, solidariedade, de 
disponibilidade para os outros, de partilha, de perdão, 
de fraternidade e do amor, que pode efectivamente 
concretizar a mudança, quando somos capazes de 
refl ectir, primeiro sobre nós mesmos para mudar o 
que estiver menos bem. 
È disto que se trata quando celebramos Cristo-Rei. 
Para que o Tempo do Advento que agora começa 
seja vivido mais de acordo com o espírito que lhe 
preside. 

Marina Sequeira
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Celebração do Crisma Presidida por D. João de Miranda,
Bispo Auxiliar do Porto.
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

A Vida Não Acaba, Apenas Se Transforma
A  única  realidade  que  tem  autoridade  
para  falar   quando  o  ser  humano   parte  
deste  mundo, é  a  Palavra de  Deus. A  este  
respeito,  um  texto  cheio de  esperança  que  
encontramos   na  Bíblia,  é  referido  com  
estas  palavras:  “Eu  sei  que  o  meu  Redentor  
está  vivo, e  na  minha  carne  verei a  Deus. 
Eu  próprio  O  verei  e  meus  olhos  O  hão-de  
contemplar.”

Estas  palavras  refl ectem  a  crença  do  homem  
antigo,  na  existência  de  “mais  alguma  coisa”,  
que  a  todos  nos  aguarda  ao  partirmos  e  
sairmos  deste  mundo.
O  homem  mais  antigo  celebrava  com  grande  
alegria  o  nascimento  duma  vida  nova.  E  
celebrava  também, com  grande  respeito  
o  momento,  quando  alguém  partia  deste  
mundo.

Não  podemos  esquecer  que  a  primeira  forma  
de  culto  religioso   que  existiu  na  história  
humana, foi  o  culto  aos  falecidos.  Esse  culto  
era  a  expressão    duma  convicção  íntima  

do  homem  antigo  a  respeito  dos  falecidos: 
“partiste,  mas  não  desapareceste  no  nada.” E  
concluíam  assim: “  no  momento  da  morte, a  
pessoa  não  é  destruída ,  é  transformada.”

Se  desta  palavra,  passamos  para  a  palavra  
de  Cristo,  no  evangelho, ,  encontramos  a  
sua  afi rmação: “quem  acredita  em  Mim,  não  
morre  para  sempre!”
É  verdade  que  nunca  vimos  ressuscitar  um  
falecido; mas  também  é  verdade  que  Jesus  
Cristo  viveu com tanta  verdade  e  bondade, 
que  esta  sua  palavra  corresponde  
à  verdade   que  ela  encerra:  “Eu  o  
ressuscitarei!”

Jesus Cristo,  na  sua  mensagem  afi rma  o  
facto  da  ressurreição; não  afi rma  o  “como”; 
por  este  motivo: não  podemos  entender. 
A natureza  revela-nos  verdades  profundas   
acerca  da  nossa  vida.  E  assim  como a  
semente   ao  ser  depositada  na  terra, não  é  o  
seu  fi m, mas  é  o  processo  indispensável  para  
ser  transformada  na  beleza  da  fl or,  que  nós 

admiramos, assim  também  o  ser  humano  é  
transformado ao  sair  deste  mundo.

Em  relação  ao  outro  lado  da  vida, estamos  
na  mesma  situação  em  que  se encontra  o  
feto,  que  está  no  seio  da  mãe . O  feto  ignora  
a  vida  que  o  espera  quando  entrar  neste  
mundo.Assim  também  nós,  em  relação  ao 
outro  lado  da  vida.

É  com  base  nesta  afi rmação,  que  a  Palavra  
de  Deus,  respeitando  embora, a nossa  mágoa  
e  saudade,  por  quem  partiu,  exclama:  
“chorai,  mas  não choreis  como quem  não  
tem  mais  qualquer  esperança”,  acrescentando  
uma  segunda palavra,  em  relação  ao  encontro  
com  aqueles  que  foram  nossos  pelos  laços  
do  sangue  e  da  amizade:  “Havemos de  nos  
encontrar  de  novo!”

Entretanto  até  esse  momento,  procuremos  
revestir  a  nossa  vida  de  verdade, para  o  
Senhor,  ao  partirmos  deste  mundo,  nos  
revestir  de  imortalidade!      
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Festa do Crisma em Leça da Palmeira

No último domingo de Outubro, dia 26, 
dois acontecimentos tiveram lugar, em 
simultâneo, na nossa igreja matriz: a 
Celebração do Crisma e o XXXI Encontro de 
Coros da Vigararia. A celebração eucarística, 
que teve início às 16 horas, foi presidida pelo 
Senhor Bispo Auxiliar do Porto, D. João de 
Miranda, e animada por um ‘monumental’ 
coro de coros, numa coincidência oportuna 
e feliz. 

Receberam o sacramento do Crisma cerca 
de 120 jovens e adultos provenientes não 
só de Leça da Palmeira, mas também das 
Paróquias de Perafi ta, Senhora da Hora, 
Matosinhos e S. Mamede de Infesta, tendo 
os respectivos Párocos concelebrado com o 
Senhor Bispo.  

O coro, com mais de cento e quarenta 
coralistas provenientes de coros paroquiais 
da Vigararia, fi cou colocado ao longo da 
nave lateral esquerda da igreja e foi dirigido 
pelo Professor Emanuel Pacheco. Cantou 
esplendorosamente bem, acrescentando 
solenidade à cerimónia, já que todos os 
cânticos foram adequados à liturgia Crismal, 
podendo dizer-se que dadas as ímpares 
condições de acústica da igreja de Leça, se 
o tivesse feito a partir do coro-alto, talvez 
o canto, que também “é louvor a Deus”, 
tivesse resultado ainda mais majestoso. 
Mas toda a celebração esteve centrada 
na administração do Crisma ao grupo de 
crismandos, na sua maioria jovens rapazes 
e raparigas que concluíram dez anos de 
Catequese este ano e em anos anteriores.  
E foi em especial para os jovens que D. João 
de Miranda falou na homilia que proferiu, 
lembrando João Paulo II no seu optimismo 
constante em relação à juventude e exortando 
todos a ser apóstolos, sobretudo através do 
exemplo de vida que cada um seja capaz 
de dar. Terminou saudando o coro de coros  
pelo seu Encontro anual.
(A homilia pode ser lida na íntegra na página 
4 deste jornal)
Toda a cerimónia decorreu com muita ordem 
e compostura por parte 

de todos, sendo de realçar o contacto de 
proximidade de D. João de Miranda para 
com todos os crismandos e não só, a quem 
cumprimentou individualmente, ainda 
dentro da igreja no fi m da celebração, tendo-
se esse contacto prolongado ao adro da 
igreja, onde se aglomeraram os crismados, 
suas famílias e outros presentes, que tiveram 
oportunidade de ‘conviver’ brevemente com 
o Senhor Bispo. 
Aquela tarde de Outubro foi, certamente, 
uma ocasião inesquecível para todos, 
especialmente para os crismados, neste 
momento tão especial de manifestação da 
sua fé.

Marina Sequeira
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Homília do Senhor Bispo, D. João de Miranda na Celebração do Crisma

Derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo: 
os vossos fi lhos e as vossas e as vossas fi lhas 
profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os 
vossos jovens terão visões…
Temos diante de nós um bom grupo de jovens 
que o cuidado pastoral dos Párocos e catequistas 
preparam para o sacramento do Crisma.
Como escreveu João Paulo II, não há razões 
para criar uma visão pessimista sobre a gente 
nova… Se Cristo lhes for apresentado com o 
seu verdadeiro rosto, os jovens reconhecem-
no… Por isso lhes digo: Fazei-vos sentinelas da 
manhã nesta aurora do novo milénio (NMI, 9)
O crisma é um sacramento do Espírito Santo. 
Quer dizer que comunica o Espírito Santo e os 
seus sete dons, para proveito espiritual de quem 
o recebe. O Espírito santo, Terceira Pessoa da SS. 
Trindade, é Espírito prometido, espírito enviado, 
espírito recebido…
Espírito signifi ca sopro, vento, alma… É fogo 
vindo do céu para aquecer, purifi car, desenferrujar 
almas e corações empedernidos.
O Espírito vence a espessura da noite e uma 
língua de fogo inumerável purifi ca, renova, 
acende o mistério criado (Hino de Domingo, 
Hora intermédia).
O Espírito santo é espírito prometido. 
Prometido já pelos profetas do Antigo Testamento.
Por exemplo, pelo profeta Joel que hoje lemos. 
Ele diz: Nos últimos tempos, derramarei o meu 
espírito sobre todo o ser vivo: vossos anciãos 
terão sonhos e os vossos jovens terão visões (Joel 
3,1). E Ezequiel: Dar-vos-ei um coração novo… 
Arrancarei do vosso peito o coração de pedra a 
dar-vos-ei um coração de carne. Infundirei em 
vós o meu espírito… (Ezequiel 36, 24).
É espírito prometido pelo próprio Cristo. Por 
isso, Jesus tinha dito: Quando Eu for para o Pai, 
enviar-vos-ei o Paráclito, o Espírito da verdade, 
que vos enviarei de junto do Pai (João 15,26; 
16,7)

Foi prometido para renovar a criatura humana e, 
por ele, toda a criação… É espírito de verdade, de 
consolação e também de impulso forte para a nova 
evangelização, para a missão. Estamos a viver um 
Ano Paulino, durante o qual somos convidados a 
“aprender a missão com S. Paulo”.
Vejamos então.
A verdade maior de todas as religiões é a Fé em 
Deus.
A verdade maior do Cristianismo é a Fé em 
Jesus, Filho de Deus encarnado, que morreu e 
ressuscitou dos mortos ao terceiro dia.
A Ressurreição de Jesus não convenceu de 
vez os seus próprios apóstolos. As aparições 
do Ressuscitado confi rmaram a fé abalada dos 
discípulos mas não os levou a saírem à rua.
O Espírito foi enviado. Cinquenta dias depois 
da Páscoa, o Espírito Santo desceu do céu sobre 
os Apóstolos e Maria reunidos no Cenáculo 
de Jerusalém. E logo saíram para fora e davam 
testemunho das maravilhas de Deus.
A que se deveu esta mudança de atitude dos 
Apóstolos?
À presença do espírito Santo. Daí em diante, 
a Igreja cresceu, tomou atitudes mesmo perante 
as autoridades de então, sofreu perseguições e 
surgiram os mártires da fé. Primeiro Estevão, 
depois os apóstolos, a seguir muitos outros, que 
deram o seu sangue por manterem viva a fé na 
ressurreição.
Então isto que signifi ca?
Signifi ca que é fundamental para a Igreja e para cada 
um dos cristãos o Pentecostes, a acção do Espírito 
de Deus nos baptizados e nas comunidades. Não 
é, portanto, diletantismo ou mania, não é porque 
se chegou ao fi m da catequese que os párocos de 
Matosinhos promovem a celebração do Crisma.
É, sim, porque o ESPÍRITO é a ALMA da 
Igreja. Sem Ele, a Igreja torna-se uma estrutura 
sem vida. Pode ser que faça muitas coisas, muitas 
construções e obras materiais, muitas celebrações 
e festas. Se não entregar nas mãos do Espírito, é 
um corpo sem alma, sem chama, sem sentido de 
missão. Bem avisou João Paulo II: devemos reviver 
em nós o sentido ardente de Paulo que o levou 
a exclamar: Ai de mim, se não evangelizar!... 
É preciso um novo ímpeto apostólico… Cristo 
há-de ser proposto a todos com confi ança: aos 
adultos, às famílias, aos jovens, às crianças, sem 
nunca esconder as exigências mais radicais da 
mensagem evangélica… (NMI, 40)
É Espírito recebido. Ele é a ALMA da Igreja. Foi 
da sua experiência e da inspiração divina que Paulo 
arrancou a teologia da Igreja como Corpo de Cristo: 
um Corpo estruturado, hierarquizado, no qual todos 
têm lugar, conforme os carismas e graças que o 
Espírito Santo distribui a cada um. O Corpo é um 
só e tem muitos membros, mas é o mesmo Deus e o 
mesmo Espírito que realiza tudo em todos.
Então nós fazemos parte dos operários da vinha 
que foram convidados pelo Senhor para a faina 
da sementeira e da colheita. Somos operários da 
construção, sempre em actividade e sempre por 
concluir, até que chegue o reino defi nitivo.

O Espírito Santo é o “Mestre interior” de cada 
cristão, é, como lhe chamou Jesus, o Advogado, 
o Paráclito, O Consolador, o animador da fé e de 
testemunho da fé de cada crente. Temos de dar 
tempo a Deus, à oração, à vida interior, à formação 
e instrução de fé, mesmo depois do Crisma. Se não, 
nada resulta e o nosso cristianismo torna-se ou uma 
prática de rotina ou uma religião quase pagã.
Do EVANGELHO: Amarás o Senhor, teu 
Deus…
Deus é amor: O Pai é amor, o Filho é graça, 
o Espírito Santo é comunhão. Oh Santíssima 
Trindade! Nada podemos fazer na vida de mais 
importante do que amar. Deus é amor. O amor dos 
esposos, dos pais e dos fi lhos, dos cristãos entre 
si são refl exos do amor de Deus. Amarás! É um 
mandamento, uma vocação e um desafi o. Porque 
não se ama de qualquer maneira. Amar é dar-se 
sem esperar resposta, gratuitamente. Assim como 
Deus faz: ama sem medida, para que amemos. 
Mas se não amarmos, ele continua a amar. 
Indefi nidamente. Deus não pode senão amar.
Meus caros jovens crismandos:
Escutemos então a voz do Mestre: Amarás o 
Senhor, teu Deus, com todo o teu coração… É 
o primeiro e principal mandamento. Deus quer ter 
um lugar no nosso coração e na nossa vida. Mas, 
para isso, é necessário que o coração esteja vazio 
de todas as futilidades. Enchemo-lo com tanta 
coisa que não presta e depois sentimos no ar, na 
alma e na língua o gosto amargo da desilusão.
O Espírito Santo vai fazer com que fi queis mais 
ligados a Cristo e ao seu Corpo místico que é a 
Igreja; vai fazer com que tenhais outra fortaleza 
interior para resistir às paixões, às tentações do 
mundo, do demónio e da carne; vai fazer com 
que ganheis coragem para serdes apóstolos que 
difundem a fé por palavras e com a vida.
Os vossos fi lhos e fi lhas profetizarão, os vossos 
anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão 
visões (Joel).
Para sonhar e ter visões, é preciso antes de mais 
entender por dentro o sentido das palavras e 
dos sacramentos. Hoje a liturgia não é em latim 
como antigamente. Mas não adianta muito ser em 
português, se não se captar o signifi cado profundo 
das palavras e dos gestos. Não basta receber 
os sacramentos. Muitos crismandos fi zeram a 
renovação da Profi ssão de Fé e das Promessas do 
Baptismo, mas não se comprometeram. Disseram 
as palavras mas não as sentiram. Não abriram 
o coração e assim o Espírito foi-lhes dado mas 
fi cou de fora da morada interior. O que é que 
lhes faltou? Foi renascerem, como S. Paulo, no 
caminho de Damasco: cair abaixo do cavalo da 
sua importância, do egoísmo e abrir-se a Deus.
Roguemos a S. Paulo que estes crismandos de hoje 
sintam a alegria da fé e o gosto de dar testemunho 
de Cristo, sobretudo junto dos outros jovens!
Resta-me dizer uma palavra de apreço e 
felicitação aos Coros que hoje aqui vieram animar 
solenemente esta celebração eucarística. O canto 
litúrgico é louvor a Deus e alegra a alma dos 
crentes. Bem hajam!
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XXII Encontro de Teatro Leça 2008
Prossegue o 22º Encontro de Teatro LEÇA 
2008 até ao fi nal deste mês de Novembro, 
organizado pelo Grupo Paroquial de Teatro 
de Leça, que este ano celebrou já 30 anos de 
existência. 
Pelo palco do Salão Paroquial de Leça têm 
passado os Grupos convidados pelo G. P. T. L., 
com peças de muita qualidade - da Associação 
Recreativa “Os Plebeus Avintenses”, que a 
11 de Outubro abriu o Leça 2008 com a peça 
‘Um Filho’, de Luísa Costa Gomes, passando 
pelo Teatro Amador de Gulpilhares com ‘O 
Morgado de Fafe na Foz’, de Camilo Castelo 
Branco, o Grupo Mérito Avintense, que levou 
à cena ‘O Juiz das Borracheiras’, a Escola 
Dramática Valboense que apresentou ‘O Gato’, 
de Henrique Santana, até ‘Similis Similibus’, 
de Júlio Dinis, pelo Grupo Cultural da 
Louricoop e ‘O Bom Patife’, de José Manuel 

Barros, pela Nova Comédia Bracarense, tem 
havido muita arte nos serões de sábado.
O Leça 2008 caminha para o fi m, não sem 
que antes possa ser vista a peça ‘Mar’ pelo 
Teatro Experimental de Mortágua, encerrando 
a edição deste ano o anfi trião/organizador – o 
G. P. T. L. apresenta três pequenas peças de 
um acto, no dia 29 de Novembro: ‘O Triunfo 
das Personagens’, o ‘Consultório’ e ‘O Poço’.
Parafraseando o Coordenador do Leça 2008, 
António Paiva, na introdução ao Programa 
ofi cial, “Este evento cultural é já uma 
referência no panorama teatral na região do 
Grande Porto.” 

Venha ao Teatro e divirta-se!

Marina Sequeira

XXII Encontro de Teatro Leça 2008

Este boletim está disponível no nosso site 
(http://cefpas.dyndns.org), e é enviado a 
todos os pais para os seus respectivos e-
mails, que o Centro possui na sua base de 
dados.
Desta forma, para além de utilizar um meio 
de comunicação rápido, o Centro Francisco 
evita o consumo de papel, que é cada vez 
mais uma medida ecológica, à boa maneira 
de Francisco de Assis.
Neste mês também será lançado um livro de 
Cânticos Religiosos e de Mensagem com o 
nome “Vem para a Festa”. Indispensável 

para acompanhar as celebrações litúrgicas 
da catequese, este livro terá não só os 
cânticos, mas também uma ajuda para poder 
acompanhar toda a celebração.
Outra das novidades, é também a nossa 
Agenda da Catequese, com informações sobre 
a mesma, para pais e crianças. Esta Agenda 
terá informação sobre todas as actividades 
da catequese, comunhões, festas, reuniões 
obrigatórias para os pais, entre outras.
Assim, desta forma sempre muito activa e 
dedicada de muitos, que “dão” da sua vida 
à comunidade de Leça da Palmeira, o Centro 
Franciscano de Pastoral e Acção Social, 
continua a ser motivo de orgulho para a 
nossa cidade.
E já que falo de orgulho, não poderia terminar 
sem aproveitar este importante meio de 
comunicação, para aqui felicitar todos os que 
celebraram no passado dia 26 de Outubro o 
seu CRISMA, mas em especial os jovens e 
catequistas do CEFPAS, que confi rmaram a 
sua fé, fruto de uma “caminhada” de mais 
de uma dezena de anos, rumo a Cristo. Ao 
P. Marcelino e ao seu grupo de catequistas: 
Parabéns. Obrigado!

Simão Bártolo

O Centro Franciscano de Leça da Palmeira 
continua a inovar e a demonstrar que, 
podemos sempre fazer mais por uma melhor 
comunicação com a nossa comunidade.
No arranque deste ano lectivo, foi lançado 
o primeiro número do boletim quinzenal, 
intitulado “Semente”, que tem como 
objectivo informar a comunidade dos temas 
tratados na catequese de cada grupo, bem 
como de outras informações importantes 
da actividade do Centro, e claro, como não 
poderia deixar de ser, a mensagem do nosso 
Padre Marcelino. 

António Paiva,
encenador do
GPTLP, lança

colectânea de textos
para Teatro

No passado dia 9 de Novembro, o Encenador 
do Grupo Paroquial de Teatro de Leça e 
um dos fundadores do Grupo Paroquial de 
Teatro, apresentou um livro com os textos 
para Teatro que escreveu ao longo dos 30 
anos de existência do Grupo – “9 Peças” é 
uma edição do G.P.T.L.
Na edição de Dezembro daremos conta deste 
acontecimento de forma mais detalhada.

Marina Sequeira

73º ANIVERSÁRIO DO RTA
De 8 a 15 de Novembro, o Rancho Típico da Amorosa comemorou o 73º Aniversário.
Estas comemorações tiveram início no dia 8 de Novembro, com a Sessão Solene que 
contou com a presença de algumas individualidades e vários membros e sócios do 
R.T.A., a que se seguiu um Porto de Honra.
No dia 9 de Novembro, o Gabinete de Estudos de Etnografi a e Folclore do Rancho 
Típico da Amorosa organizou um ‘workshop’ sobre a cultura tradicional popular.
No dia 13 de Novembro aconteceu um voltar ao passado, com a actividade “Vem 
Dançar com o RT.A.”. Nesse dia, alguns antigos elementos do Rancho e outros amigos 
compareceram na sede do Grupo, para recordar as danças e cantares que fi zeram parte 
da sua vida e da do Rancho em tempos idos. Este recordar do passado e reencontro de 
amigos serviu para mostrar a vitalidade do R.T.A. e o que representou na vida de muitos 
que integraram este Grupo.
Por último, a 15 de Novembro, o R.T.A. encerrou a comemoração do 73º aniversário 
com a actividade “Trocas”, que contou com a participação do Grupo da Casa do Povo de 
Lanheses, Viana do Castelo, durante a qual os presentes tiveram o privilégio de contactar 
com as danças e tradições do Alto Minho. Este intercâmbio terminou com o tradicional 
Magusto do R.T.A..
Parabéns ao Rancho Típico da Amorosa.

J.S.
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A Civilização da Imagem
Em certo país, existia um quartel militar 
perto de uma aldeia. No meio do pátio 
desse quartel estava um banco de madeira. 
Era um banco simples, branco e sem nada 
de especial. E junto desse banco estava um 
soldado de guarda. Fazia guarda de dia e 
de noite. Ninguém no quartel sabia porque 
se fazia guarda junto a esse banco. Mas 
fazia-se. Os ofi ciais transmitiam a ordem e 
os soldados obedeciam. Ninguém duvidava. 
Ninguém perguntava. Era assim.
Até que um dia foi trabalhar para aquele 
quartel um ofi cial que era diferente. Tinha 
o mau costume de perguntar o que ninguém 
perguntava. Perguntou porque se fazia guarda 
junto a esse banco. Responderam-lhe que era 
algo que sempre se tinha feito assim. Era 
uma ordem que se cumpria há muito tempo e 
funcionava. Logo, não podia estar errada. O 
ofi cial pediu então para ver a ordem escrita. 
Foi necessária uma pesquisa profunda nos 
arquivos do quartel, que já estavam cheios de 
pó. Por fi m, alguém conseguiu encontrá-la. 
Dezoito anos, três meses e cinco dias atrás, 

um coronel tinha mandado que fi casse um 
soldado de guarda junto a esse banco. Aí 
estava a ordem. O motivo, escrito em baixo 
com letra pequena, era que o banco estava 
recém-pintado e havia o perigo de alguém se 
sentar.
Esta história pode ajudar-nos a refl ectir 
sobre a importância da actividade de pensar. 
A importância de não actuarmos com o 
argumento de que sempre se fez assim. 
Porque pensar é útil. Pensar é necessário. E 
pensar com calma revela-se, com frequência, 
algo profundamente efi caz. Algo que evita a 
perda de muito tempo. Quantas vezes temos a 
sensação de que uma coisa correu mal porque 
não pensámos bem antes de actuar? Porque 
não actuámos com ponderação? Porque nos 
deixámos levar pelo imediato?
Este frenesi está muito relacionado com a 
civilização da imagem na qual vivemos. É 
um facto que muitas pessoas vêem muitas 
imagens e lêem pouco ou quase nada. Não 
porque sejam analfabetas, mas porque 
parece mais fácil adquirir conhecimentos 

assim. Assusta conhecer pessoas que passam 
horas diante da televisão e nem consideram 
a possibilidade de abrir um livro. «Se uma 
imagem vale por mil palavras, qual é a 
utilidade da leitura? Se já vi o fi lme, para que 
é que vou ler o livro?».
E esta importância excessiva dada à imagem 
em detrimento da palavra explica em parte 
o pensamento débil de muitos. Porque a 
actividade de pensar articula-se com palavras. 
Palavras que chegam ao fundo do espírito, 
que convidam à refl exão e despertam a 
inteligência. Uma das características mais 
habituais daqueles que lêem pouco é a 
pobreza de vocabulário. E isso produz uma 
pobreza de pensamento. Uma facilidade para 
actuar como todos. Uma propensão para 
deixar-se manipular por slogans simplistas. 
Uma difi culdade para transmitir o próprio 
pensamento com palavras adequadas. E 
quem não sabe transmitir aquilo que pensa, o 
mais provável é que não pense bem.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Correcção ao Número Anterior
Na edição de Outubro deste Jornal, na pequena notícia sobre a vinda do Sr. Bispo, dizia eu, (erradamente), que D. João de Miranda viera 
presidir à ‘Missa Crismal’. O Sr. Bispo Auxiliar do Porto veio presidir, sim, mas à celebraçao da ‘Confi rmaçao’ ou ‘Crisma’, o que não é a 
mesma coisa.
É que a Missa Crismal é celebrada apenas na Quinta-feira Santa, na sé catedral, pelo Bispo titular e visa a renovaçao do sacramento da ordem 
por parte dos sacerdotes e a benção e consagração dos santos óleos.

Marina Sequeira

150º Aniversário das Aparições de Lourdes (1958-2008)
História de Lourdes contada por Bernardete

Numa carta escrita ao Pe. Gondrand, em 1861, 
Bernardete descreve com toda a simplicidade 
as Aparições de Nossa Senhora. 
“ Um dia em que fui à margem do Gave, 
apanhar lenha com outras duas meninas, ouvi 
um rumor. Voltei-me para o lado do prado e 
reparei que não havia a menor agitação no 
arvoredo. Então levantei a cabeça e olhei para 
a gruta. Vi uma Senhora vestida de Branco: 
tinha um vestido branco e uma faixa azul à 
cintura e uma rosa amarela em cada pé, da 
cor do rosário que trazia.
Ao ver isto, esfreguei os olhos, julgando 
que me enganava. Meti a mão na algibeira e 
encontrei o meu rosário. Quis também fazer 
o sinal da cruz, mas não consegui levar a mão 
à testa. Quando, porém, aquela Senhora fez o 
sinal da cruz, tentei faze-lo também; a mão 
tremia-me, mas consegui. Comecei então 
a rezar o rosário: a Senhora ia passando as 
contas do seu rosário, mas não movia os 
lábios. Quando acabei o rosário, a visão 
desvaneceu-se.
Perguntei às outras duas pequenas se tinham 
visto alguma coisa, e elas responderam que 
não. Queriam que lhes dissesse o que era, 

e eu então disse-lhes que tinha visto uma 
Senhora vestida de branco, mas não sabia 
quem era, e pedi-lhes que não falassem 
disso a ninguém. Então elas aconselharam-
me a não voltar mais àquele lugar; mas eu 
disse-lhes que não. Ali voltei no Domingo 
seguinte pela segunda vez, porque me senti 
interiormente chamada…
Só à terceira vez a Senhora me chamou. 
Perguntou-me se queria ir ali durante quinze 
dias, e eu disse-lhe que sim. Mandou-me 
dizer aos sacerdotes que fi zessem ali uma 
capela, e depois mandou-me ir beber à fonte. 
Como não vi nenhuma fonte, fui beber ao 
Gave. Ela disse-me que não era ali e fez-me 
sinal com o dedo, indicando-me o lugar onde 
estava a fonte. Dirigi-me para lá, mas só vi 
um pouco de água suja; quis encher a mão 
para beber, mas não consegui nada. Comecei 
a escavacar, e daí a pouco já podia tirar um 
pouco de água. Deitei-a fora por três vezes, 
mas à quarta já a pude beber. Em seguida a 
visão desvaneceu-se e eu fui-me embora.
Durante quinze dias voltei lá, e a Senhora 
apareceu-me todos os dias, excepto uma 
segunda-feira e uma sexta-feira. Repetiu-me 
várias vezes que dissesse aos sacerdotes para 
fazerem ali uma capela. Mandava-me ir lavar 

à fonte e dizia-me que rezasse pela conversão 
dos pecadores. Várias vezes lhe perguntei 
quem era, mas respondia-me apenas com um 
leve sorriso. Finalmente, erguendo os braços 
e levantando os olhos ao Céu, disse-me que 
era a Imaculada Conceição.
Durante esses quinzes dias, revelou-me três 
segredos que me proibiu de dizer fosse a 
quem fosse. Fui fi el até ao presente.”

Nesta breve carta, Santa Bernardete resume 
de forma simples e humilde a graça que o Céu 
lhe concedeu. Graça esta que mudaria para 
sempre o rumo da sua vida, e a vida de todos os 
crentes que ainda hoje ocorrem ao Santuário de 
Lourdes na esperança de serem atendidos. 

Programa de Novembro 
2 / 3 – Colóquio sobre os jovens
10 / 11 – Colóquio Cristão – Islâmico sobre “ 
a experiência da peregrinação”.
14 / 16 – Grande colóquio organizado pelo 
HCPT, integrado na peregrinação de crianças 
doentes de língua inglesa. (HCPT é uma das 
peregrinações portadoras da missão da Igreja 
para com as pessoas mais incapacitadas.) 

João Teixeira
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o Senhor, a agradecer e a voltar-se para 
Ele. Não é indiferente ao chamamento 
de Paulo e ao seu “nascimento de Deus” 
todo o seu passado judaico, a sua cultura 
grega, a sua cidadania romana. Precisando 
o acontecimento vulgarmente chamado da 
«conversão», o Professor lembrou que este 
é descrito pelo livro dos Actos, como algo 
que Paulo sofre passivamente, deixando-se 
atingir e agarrar por um “desvelamento”, por 
um apocalipse, por uma revelação, que o faz 
ver de modo novo todas as coisas. Os verbos 
“ver e lutar” são usados por Paulo, quando se 
refere a este acontecimento, que é, para ele, 
sobretudo mistério de luz e de graça, da quais 
Paulo se sente não merecedor. 

No deserto, preparai o caminho!

O palestrante recordou ainda o “deserto”, 
para o qual Paulo partiu, por um período de 

A Vigararia de Matosinhos organizou um 
conjunto de nove encontros mensais, para 
este Ano Paulino, um em cada paróquia, na 
terceira sexta-feira de cada mês. Coube ao 
professor José Carlos Carvalho desenvolver 
o tema do primeiro encontro, no centro 
paroquial de Matosinhos, na noite do dia 17 
de Outubro.

Paulo, nascido de Deus

O tema da conferência era “Paulo, nascido 
de Deus”. O palestrante lembrou que este 
“nascimento de Deus” não era “ectópico”, 
fora de qualquer útero. Deus preparou Paulo 
e foi-o fazendo nascer, em diversos lugares, e 
não apenas no momento descrito e conhecido 
da revelação, no caminho de Damasco. Paulo 
nasce e vive como judeu, numa comunidade 
que reza, celebra, peregrina e se reúne para 
as grandes festas, aprendendo daí a escutar 

dezassete anos. Como outrora para o povo 
bíblico, trata-se do lugar do verdadeiro 
nascimento, de uma conversão paulatina, 
lugar do enamoramento, onde Deus tenta, a 
todo o custo, salvar o seu “casamento”, a sua 
aliança connosco. No deserto, Paulo nasce na 
lógica da fé, aí faz e refaz a sua vida, a partir 
da luz nova recebida. Trata-se de uma fé que 
se reorganiza, que se revê, que procura o seu 
entendimento. A sua inteligência abrir-se-á 
também à compreensão da fé. 

A força de uma testemunha!

O êxito pastoral de Paulo revela como 
tudo nele nasce de Deus. Deus gera Paulo 
em Saulo, sem negar o seu passado. A sua 
adesão a Cristo é afi nal a fi nalização da sua 
caminhada no judaísmo. Paulo nasce de 
Deus para os outros, nasce em Cristo, como 
homem perdoado. Cristo é como que o seu 
útero. Dele nasce, como nasce na Igreja, onde 
é gerado, pois Paulo acaba por ser criado e 
recriado na vida das suas comunidades. Nelas 
nasce e renasce para a vida de Deus. 

Perguntas fi nais!

O Professor, na conclusão da sua densa e 
extensa lição, formulou algumas perguntas 
aos presentes, desafi ando-os a interrogarem-
se sobre o que nos impede de acolher a 
experiência do Deus de Paulo, que é o 
mesmo, no antigo ou no novo Testamento? 
Como é que Jesus é a referência fundamental 
da nossa vida? O que nos impede de mudar 
e de nos deixarmos agarrar por Ele? No fi nal 
uma breve pergunta do pároco local ajudou o 
palestrante a reforçar e a sintetizar o conteúdo 
da sua comunicação. O próximo encontro 
foi no dia 21 de Novembro, na Paróquia de 
Nossa Senhora da Hora, com Dom António 
Taipa, do qual daremos conta no próximo 
número deste Jornal.

Pe. Amaro Gonçalo
Pároco da Senhora da Hora

“São Paulo, de Tarso, para Matosinhos”

O espinho na carne aludido pelo apóstolo 
Paulo pode ser o seu temperamento 
impetuoso. É o que considera o Pe. Mariano 
Weizenmann, scj, doutor em teologia pela 
Universidade Gregoriana e professor da 
Faculdade Dehoniana, em Taubaté (São 
Paulo).
«A partir da concepção grega, o espinho 
na carne poderia sugerir um preocupante 
defeito, um vício ou um pecado», afi rmou 
o sacerdote, na sua conferência, dia 3 de 
Outubro, na Semana Teológica promovida 
pelo Instituto de Teologia e Filosofi a Santa 
Teresinha, da diocese de São José dos 
Campos, Brasil. 
«Mas pelo que de Paulo conhecemos, no 
contexto em que estamos, e pela sua forte 

O espinho na carne de Paulo
característica judaica, o espinho na carne tem 
a ver com sua vida habitual», afi rma.
 «O que é a vida na carne? Ou a encarnação?» 
– pergunta o teólogo. «É a vida desde a 
concepção até a última respiração. Todos 
nós estamos na carne, na maneira judaica de 
pensar.»
 «Na maneira grega, seria uma vida devassa, 
depravada. Mas, na maneira judaica, é a 
vida humana, com suas limitações e suas 
possibilidades de êxito», explica.
 «Ora, assim, o mais provável é que o espinho 
seja o temperamento impetuoso e impaciente 
de Paulo. Isso deu-lhe muito sofrimento.»
De acordo com o teólogo, outra possibilidade 
do espinho na carne poderia ser o sofrimento 
de Paulo em ver sua gente recusar Jesus.

«Ele dedica três capítulos, o 9, 10 e 11, da 
carta aos Romanos, a esse grande problema. É 
porque essa era uma grande preocupação sua.» 
Segundo o sacerdote, há estudiosos que 
afi rmam que o espinho na carne poderia ser 
alguma doença que causava desconforto ao 
apóstolo, como, por exemplo, um problema 
na vista.
«Mas parece mais provável o temperamento. 
Na segunda carta aos Coríntios há um retrato 
disso mesmo. Paulo começa a falar, fi ca 
nervoso, pede desculpas, e depois lembra 
que também eles têm culpa. Então é mais 
provável que seja o temperamento», afi rma.
 

Fonte. zenit.org
Recolha de António Ferreira
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Informações
Plano de Actividades Religiosas – Ano 2008 – Paróquia de Leça da Palmeira 

 Mês Dia Hora         Solenidades – Grupos Organizadores
 Dezembro 6 16:30h Compromisso dos Acólitos – Associação de Acólitos
 Dezembro 8 12:00h Missa de Nossa Senhora da Conceição, Aniversário da APJ, 
    Compromisso de todos os Grupos da Paróquia.

1 – O Compromissos dos Acólitos da Igreja 
Paroquial será realizado no Sábado anterior 
ao 1º Domingo de Dezembro.
2 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e 
Pagens deverão estar presentes em todas 
as cerimónias enumeradas no mapa de 
actividades.
3 – As Confrarias e Irmandades deverão usar 
sempre Laço Branco. 

Farmácias
de

Serviço
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

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

Dia

FALCÃO
R.M. Vento
L. Palmeira

MODERNA
R.B.Capelo
Matosinhos

LOPES
R.B.Capelo
Matosinhos

GRAMACHO
R.P.Araújo
L. Palmeira

R. PEREIRA
R.B.Capelo
Matosinhos

PARQUE
Av.R.A.Henri.

Matosinhos

SAÚDE
H.R.Ribeiro
L. Palmeira

FARIA
R.Rob.Ivens
Matosinhos

J. MORAIS
Pr. Ant. Sérgio

Matosinhos

F. SILVA
Norte Shopping

Matosinhos

CUNHA
R.S.Roque
Matosinhos

BELEZA
R.Cor. Alberto
Laura Moreira

L. Palmeira

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

Paróquias Sábado Domingo
Horário das Missas na Vigararia de Matosinhos

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

16h30*

18h30
17h00
16h30

19h30
18h30
18h00

19h30
18h00
19h00

19h00
17h00
19h30

16h30*

17h30*
15h00

17h30

21h00

21h00

19h00
21h00
19h00
19h00

21h00

8h00

9h30
8h30
8h00
8h30

8h30

8h15

8h00

8h00

9h30

9h00

9h30
9h00

9h30
9h30

10h30

10h45**

10h00
11h00
10h30

10h30

10h00

10h00

10h00

11h00

12h00**

11h30

11h30

12h00

12h00
11h00

11h00*

11h30

11h00

11h00

11h30

18h30

19h00

19h30

19h00

16h30
19h00

Visite a nossa página
na Internet

www.avozdeleca.blogspot.com

Email:
avozdeleca@gmail.com

vleca@sapo.pt

PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2008
  PREPARAÇÃO BAPTISMOS
 Meses Dias 1º Domingo 3º Domingo
 Novembro Dia 26 Dia 02 Dia 16
 Dezembro Dia 17 Dia 07 Dia 21

AS MARCAÇÕES DE BAPTISMOS SERÃO EFECTUADAS NA SACRISTIA
Reunião de Preparação

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

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

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

Encontro de
Noivos

 Mês Dias  Local
 Novembro 24, 25 e 26   Salão dos Paus - Guifões

Endereço

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA
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Ainda no mesmo âmbito do ‘Cantinho’ da edição anterior, desta vez o meu destaque vai para o XXII FITU 
– Festival Internacional de Tunas Universitárias ‘Cidade do Porto’, que decorreu no Coliseu do Porto, entre 17 e 
18 de Outubro passado. 
Organizado pelo Orfeão Universitário do Porto, este Festival de Tunas surgiu integrado nas comemorações do 75º 
aniversário do OUP, em 1987, e é o mais antigo e prestigiado do país. Tal como aconteceu nos anos anteriores, 
segundo os registos que consultei, o FITU 2008 encheu de música e animação o palco, e não só, do Coliseu. 
Este ano o FITU contou com a presença da Tuna de Engenharia da Universidade do Porto, da Tuna Académica 
da Faculdade de Economia do Porto, da Tuna de Medicina da Universidade do Porto, da tuna da Universidade 
Católica do Porto, da Tuna do Instituto Superior Técnico de Lisboa, da Cuarentuna da Cidade do México e da Tuna 
Universitária de Almeria. Estiveram presentes também três dos grupos pertencentes à instituição organizacional, 
a Tuna Universitária do Porto, a Tuna Feminina do OUP e os Jograis do OUP..
A Tuna vencedora foi a da Universidade Católica do Porto.

CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Declaração dos Direitos Humanos: 60 anos 
de um desafi o comum
Por iniciativa da Embaixada dos EUA na 
Santa Sé, no passado dia 16, realizou-se um 
fórum com o tema “Para todos, em toda parte: 
os direitos humanos universais e o desafi o 
da diversidade”. A Declaração dos Direitos 
Humanos, semente plantada há 60 anos pela 
ONU e os seus frutos foram tema de uma série 
de conferências, realizadas no Instituto Maria 
Santíssima Bambina, em que participaram 
bispos, embaixadores, professores e 
estudantes.
 Recorde-se, a propósito, que Bento XVI, no 
seu histórico discurso nas Nações Unidas, 
assinalou algumas ameaças que actualmente 
pesam sobre o documento, e também a 
necessidade de fortalecer as suas bases.
As intervenções enfatizaram, ilustrando 
com situações passadas e presentes, que há 
uma base universal para a noção de direitos 
humanos.  As contribuições do Cardeal D. 
Renato Martino e da professora Janne Matlary 
ajudaram a refl ectir sobre a Declaração no 
âmbito do pensamento social católico. 

Graves limitações à liberdade religiosa em 
14 países
A Agência Zenit divulgou um documento da 
Ajuda à Igreja que Sofre em que se afi rma há 
14 países do mundo em que existem “graves 
limitações legais à liberdade religiosa”:  
Butão, China, Cuba, Irão, Coreia do Norte, 
Laos, Maldivas, Mianmar, Nigéria, Paquistão, 
Arábia Saudita, Sudão, Turcomenistão e 
Iémen. Segundo o documento, nestes países 
verifi cam-se “graves limitações legais à 
liberdade religiosa”, “limitações legais à 
liberdade religiosa”, “episódios de repressão 
legal”, “violência de intolerância social” e 
“confl itos locais”. 

Viagem do Papa a África em Março de 
2009
Bento XVI fará em Março de 2009 a sua 
primeira viagem apostólica a África, visitando 
os Camarões e Angola. O anúncio desta 
viagem foi feita pelo Papa na missa solene 
de encerramento do Sínodo de Bispos. 
Nos Camarões, entregará às Conferências 
Episcopais de África o “instrumentum laboris” 

(documento de preparação) da II Assembleia 
Especial do Sínodo para África, a realizar em 
Outubro de 2009 no Vaticano. Em Angola, 
o Papa associa-se ao 500.º aniversário da 
evangelização do país.

Espanha: Bispos contestam concepção 
seleccionada geneticamente 
A Agência Fides dá conta da reacção dos 
Bispos sobre o nascimento do primeiro bebé 
seleccionado geneticamente para curar uma 
doença de outra pessoa. Os bispos condenaram 
a maneira adoptada para a concepção, 
considerada degradante para o ser humano. 
Aconteceu em 12 de Outubro o nascimento 
do primeiro bebé de proveta a fi m de curar o 
seu irmão que sofre de uma doença hereditária, 
uma anemia congénita severa que o obriga a 
submeter-se a constantes transfusões de sangue. 
Mediante a técnica utilizada, os embriões 
obtidos através da fecundação em proveta 
são examinados a fi m de seleccionar aqueles 
que não são portadores do factor genético 
que pode desenvolver a doença hereditária. 
E afi rmam: “Existem outras alternativas que 
não danifi cam a vida humana nem comportam 
riscos de vida, como é o caso da utilização dos 
cordões umbilicais congelados a fi m de obter 
células para curar doenças”. 

Beatifi cados os pais de Santa Teresinha do 
Menino Jesus 
Em Dia Mundial das Missões, foram 
beatifi cados os pais de Santa Teresinha do 
Menino Jesus, Louis Martin e Zélie Guérin. 
Recorde-se que Santa Teresinha é padroeira 
das Missões. Zélie Gérin viveu entre 1831 e 
1877. Louis Martin viveu entre 1823 e 1894. 
A cerimónia decorreu na basílica de Lisieux, 
presidida pelo legado pontifíco Cardeal D. 
José Saraiva Martins.
Bento XVI de visita a Pompeia referiu-se aos 
pais de Santa Teresinha: “Estes novos beatos 
acompanharam e compartilharam, com a 
sua oração e o seu testemunho evangélico, o 
caminho de sua fi lha chamada pelo Senhor 
a consagrar-se a Ele sem reservas entre as 
paredes do Carmelo”. E acrescentou: “Com 
a sua vida de casal exemplar, anunciaram o 
Evangelho de Cristo. Viveram ardentemente a 
sua fé e a transmitiram na sua família e ao seu 
redor”.

Encontro Mundial das Famílias 2009 
Bento XVI, na sua deslocação a Pompeia, 
exortou as famílias cristãs a participar no VI 
Encontro Mundial das Famílias, que ocorrerá 
na cidade do México, México, de 13 a 18 
de Janeiro de 2009, com o tema “A família 
formadora nos valores humanos e cristãos”. 
Confessou o Papa nas suas intenções de 
oração há uma que ocupa um lugar particular: 

a família. Recordou que o papel da família “é 
fundamental na educação dos fi lhos em um 
espírito universal, aberto e responsável para 
com o mundo e seus problemas, assim como 
na formação das vocações à vida missionária”. 
Os nossos leitores interessados por este evento 
podem obter informações detalhadas em  
http://www.emf2009.com .

Perseguição aos cristãos pode estender-se a 
toda Índia
Os ataques contra os cristãos na Índia correm 
o risco de se transformarem em perseguição 
generalizada se o governo não intervier para 
travar os grupos extremistas. Esta é uma 
preocupação apresentada pelo Bispo de 
Tiruchirapalli, D. Anthony Devotta, numa 
entrevista ao L’Osservatore Romano.  Afi rma 
o Bispo: “Desde Orissa, onde a situação é 
mais grave, a onda de intolerância poderá 
alcançar outros estados mais ‘tranquilos’, 
pois a Índia, como outros países, entrou no 
fundamentalismo religioso produzido pela 
secularização da sociedade”.
Explica D. Anthony Devotta que “os governos 
dos diversos estados indianos, ainda que 
tutelem as minorias, com frequência fazem 
vista grossa, por motivos utilitaristas no âmbito 
político às violências dos extremistas hindus”. 
Em lugares como Orissa, onde governa um 
partido fundamentalista, “a violência chegou 
a níveis máximos. Quem pratica a ideologia 
da ‘Hindutva’ quer transformar a Índia num 
Estado teocrático, e qualquer meio para 
alcançar este objectivo é utilizável”. 

Venezuela: Bispos preocupados com clima 
de violência e crise económica
A Conferência Episcopal Venezuelana, no fi nal 
da Assembleia Plenária que terminou no passado 
dia 14 de Outubro, publicou um documento 
intitulada “Pela vida e a democracia”, em 
que são analisados aspectos da situação que 
se vive no país. Os Bispos venezuelanos não 
escondem a sua preocupação “a situação de 
crescente insegurança, delinquência e desprezo 
pela vida que se manifesta no elevado número 
de assassínios, sequestros e outros delitos”. 
Exigem das autoridades competentes que ajam, 
“através da Constituição e das leis, para garantir 
os direitos fundamentais dos venezuelanos”. 
Outro problema que preocupa os Bispos é a 
actual crise fi nanceira e económica mundial, 
que “obriga o governo a buscar soluções que 
agradem a todos os sectores da sociedade, 
para diminuir as consequências da crise, 
especialmente para os menos favorecidos”. 
Sobre esta matéria, os Bispos denunciam a 
enorme utilização de recursos da nação para a 
aquisição de armas.

AG / in “Voz Portucalense”



10

AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Outubro

Teodomiro da C. Maia e Silva 10 €
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Palavras Cruzadas - N.º 237
Por José Soares

Horizontais: 1 – Culto de veneração 
prestado aos anjos e santos; lentidão. 
2 – Balandrau; activei; governanta. 
3 – Tomba; tenho conhecimento. 4 
– Orídio (s.q.); destruição completa; 
lacada, 5 – Nocivo. 5 – Nome vulgar 
extensivo a uns mamíferos do grupo 
dos desdentados pertencente à família 
dos dasipódidas, frequentes no Brasil; 
citação. 7 – Pancada com a mão. 8 
– Ir; campo semeado de cereais; prep. 
Indicativa de lugar. 9 – Solução coloidal 
com aspecto de geleia; pau-ferro. 10 – 
Antigo navio de vela; a família; relento. 
11 – Interj. Designativa de satisfação 
ou admiração; terramoto.
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Verticais: 1 – Submisso; merecedor. 2 
– Dar upas (a cavalgadura); que não é 
imaginário. 3 – Pequeno poema da Idade 
Média, narrativo ou lírico; prejuízo; 
planeta satélite da Terra. 4 – Rumos. 5 
– em partes iguais (farmácia); o mesmo 
que alúmen; compreende. 6 – Tecido 
leve e transparente; fardo de fazendas. 7 
– Contemplei; pôr a isca em; rádio (s.q.). 8 
– Apoiada. 9 – Animação (fi g.); base aérea 
portuguesa; cólera. 10 – Assim seja; cada 
uma das partes de um todo que se reparte 
(inv.). 11 – Descargas eléctricas entre uma 
nuvem e o solo; émulo.

Missas

16h30 Sábado

11h00 Domingo

12h00 Domingo
Tudo isto totalizou a importância de 540,00 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e tudo 
isto será distribuido pelos pobres conforme as suas 
necessidades.

Dia da Caridade

Euros

170,00€

205,00€

165,00€

Donativos - Outubro

Leia e
Assine

A Voz de
Leça

FICHA DE ASSINANTE

Nome: _____________________________________________________________________________

Morada: ____________________________________________________________________________

Código Postal: ______-____    Localidade: _________________________

Email: ___________________________________   Telefone: _______________________

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

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

                     _____________________________________________
                                                                              

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

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

Jornal “A Voz de Leça”
Igreja Paroquial de Leça da Palmeira
Av. Dr. Fernando Aroso
4450-665 - Leça da Palmeira
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Baptismos: Dia 4 Filipe Esperança fi lho de 
Nuno Filipe Esperança e de Carla Casais. Dia 
5 Leonor Peixoto da Silva fi lha de Manuel 
Silva e de Luciana Silva. Afonso Duarte 
dos Santos fi lho de Manuel Santos e de Ana 
Cristina Santos. Matilde Fernandes fi lha de 
Nuno Cândido Fernandes e de Paula Cristina 
Brás. Ana Beatriz Silva Santos fi lha de Luís 
Miguel Santos e de Ana Paulo Silva. Mariana 
Lopes Araújo fi lha de José Miguel Araújo e de 
Silvia Lopes. Lara Troia Gabriel , Luís Miguel 
Gabriel e Ana Maria Gabriel fi lhos de Paulo 
José da Silva e de Odete Silva. Clara Reisinho 
Azevedo fi lha de José Fernando Azevedo e de 
Marta Bento. Dia 11 André Gomes Leal fi lho 
de Pedro Paulo Leal e de Adelaide Gomes. 
David Gonçalves Nunes fi lho de José Carlos 
Nunes e de Sandra Nunes. Dia 12 Ana Teresa 
Gomes fi lha de José Miguel Gomes e de Ana 

Paula Gomes. João Pedro Lima fi lho de Pedro 
Lima e de Verónica Lima. Dia 18 Francisco 
Maria Silva Santos fi lho de Francisco Santos 
e de Amélia Brandas. Mariana Aboim da 
Silva Costa fi lha de Guilherme Costa e de 
Silvia da Silva. Tomás Alexandre Morgado 
Azevedo fi lho de Pedro Miguel Azevedo e de 
Andreia Jorge Azevedo. Dia 19 Tiago Ribeiro 
Ramalho fi lho de José Manuel Ramalho e de 
Rute Raquel Ramalho. Soraia Filipa Silva 
fi lha de Henrique Silva e de Maria se Fátima 
Madalena. Tatiana Filipa Bessa fi lha de Ruben 
Filipe Bessa e de Diana Mendes

Casamentos: Dia 4 Pedro Miguel Pinto e 
Raquel Figueiredo Ferreira.

Óbitos: Dia 1 Henrique dos Ramos Baptista. 
Dia 2 Esmeralda Sampaio Rocha. Dia 3 

Mário Augusto Baptista da Costa. Margarida 
de Oliveira Borges. Dia 4 Maria Teixeira 
do Couto e Silva. Dia 7 Rosalina Tavares. 
Dia 8 Francisco Carvalho Lopes. Dia 11 
Maria do Carmo Ferreira da Silva. Dia 12 
José Fernandes de Almeida. Elisa Nunes de 
Matos Oliveira Lobo. Álvaro Pereira Ribeiro. 
Dia 13 Maria da Conceição Rachão. Dia 14 
Francisca Barbosa Garcia. Dia 22 Henrique 
da Costa Branco. Dia 23 Abel Augusto Passos 
Costa. Dia 26 Rosa da Rocha Cardoso. Dia 27 
Maria Adelaide Machado. Maria Julieta José 
Godinho. Dia 31 Maria Glória Laucano. Rosa 
Leite de Sousa Gabriel.

Bodas de Ouro: Dia 11 Irene Silva Araújo e 
José Gonçalves da Silva.

Movimento Demográfi co - Outubro
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Ficha Técnica Jornal “A Voz de Leça”
Fundador:
P.e Alcino V. Santos
Director:
P.e Fernando C. Lemos
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Composição Gráfi ca:
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1- Não me dêem tudo o que lhes peço. Às vezes só peço para ver o quanto consigo. 
2- Não gritem comigo. Respeito menos quando gritam comigo e me ensinam a gritar também; e eu não o quero fazer.
3- Não me dêem sempre ordens. Se às vezes me pedissem as coisas eu as faria mais rápido e com mais gosto. 
4- Cumpram as suas promessas, boas ou más. Se me prometem um prémio, quero recebê-lo, mas também se é um castigo.
5- Não me comparem com ninguém, especialmente com meu irmão ou irmã. Se me apresentam como melhor que os demais, alguém vai 
sofrer, e se pior, serei eu a sofrer.
6- Não mudem de opinião tantas vezes sobre o que devo fazer. Decidam-se e mantenham essa decisão. 
7- Deixem-me valer por mim mesmo. Se fazem tudo por mim, nunca poderei aprender.
Corrijam-me com ternura.
8- Não digam mentiras na minha frente, nem me peçam que as diga por vós, mesmo que seja para tirá-los de apuros. Isto faz com que me 
sinta mal e perco a fé no que me dizem.
9- Quando faço alguma coisa errada não me exijam que lhes diga “por que o fi z”. Às vezes nem mesmo eu sei. 
10- Se alguma vez se equivocarem em algo, admitam-o. Assim se fortalece a opinião que tenho de vós e me ensinarão a admitir os meus 
próprios equívocos. 
11- Tratem-me com a mesma amabilidade e cordialidade com que vejo que tratam os vossos amigos; é que, por ser família, não signifi ca 
que não possamos também ser amigos.
12- Não me peçam que faça uma coisa e que não é feita por vós. Eu aprenderei a fazer tudo o que é feito por vós, embora não me digam, 
mas difi cilmente farei o que dizem e não fazem.
13- Quando eu lhes contar algum problema meu, embora lhes pareça muito pequeno, não me digam “não temos tempo agora para essas 
tolices”. Tratem de me compreender. Necessito que me ajudem. Necessito de vós.
14- Para mim é muito necessário que me amem e que o digam. O que eu mais gosto é escutá-los dizendo: “amamos-te”.
15- Abracem-se. Preciso senti-los próximos de mim. Que não se esqueçam que eu sou, nem mais nem menos que um fi lho.

Por Marita Abraham
FONTE: ACIPRENSA.COM
Recolha de António Ferreira

Pedidos de Um Filho a Todos os Pais do Mundo
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A foz do rio Leça era um local de intenso 
movimento e actividade, pois para além de 
uma velha fortaleza quadrada datada do tempo 
de D. Afonso VI e que há muito desapareceu, 
a ela se referindo António Nobre nos seus 
poemas como a Real House, pela cor com que 
estava pintada. Nela esteve instalado o Hotel 
Estefânia.
Também os mercadores de peixe e almocreves 
aí faziam poiso, comprando e apartando a 
sardinha que depois era levada em cestos para 
terras longínquas.
Os lavradores carregavam o mexoalho e o 
pilado para adubar as terras agrícolas, para o 
que faziam aí deslocarem-se os carros de bois 
adaptados para tal.
E, neste estuário veio a desenvolver-se o 
Porto de Leixões que desempenha funções 
económicas da maior importância, não 
sendo concebido inicialmente como porto de 
comércio, mas apenas de abrigo, contudo a 
necessidade de um porto comercial junto à foz 
do rio Douro já se vinha impondo desde há 
muito.
A partir do século XVII, são numerosas 
as alusões a essa necessidade, e várias as 
tentativas de solução para o problema. É assim 
que na sequência do terrível naufrágio do vapor 
“Porto”, a 29 de Maio de 1852, o qual em 
maré de temporal desfeito, buscava abrigo na 
barra do Douro, não o conseguindo e, perante 
a angústia de familiares e milhares de pessoas, 
a curta distância da terra, desfez-se contra os 
rochedos, a opinião pública agitou-se e as 
dúvidas e indecisões, infl uências e interesses 
acabam e D. Maria II nomeia uma comissão 
de engenheiros destinada a apresentar o plano 
de um porto artifi cial em Leixões.
No reinado de D. Luís I foram estudados novos 
projectos, sendo fi nalmente aprovado o do 
eng.º Nogueira Soares, vindo a ser construído 
em 1895.
O Porto de Leixões regista grande movimento 
e nele vêm ancorar barcos das mais variadas 
tonelagens vindos de muitos e diferentes 

países do globo, tomando corpo a ideia de 
adaptar o porto de abrigo a porto comercial, o 
que veio a ser decidido em 1932.
Contudo, a discussão deste assento vinha 
já do tempo em que decorriam as obras de 
construção da 1.ª fase do porto, e é aí que 
surge a ideia de aproveitar o vale do rio 
Leça, destruindo todo o centro cívico belo e 
aprazível de Leça da Palmeira.
Estava assim escolhido um local a curta 
distância (quatro quilómetros da foz do rio 
Douro), em frente às povoações de Matosinhos 
e Leça da Palmeira, onde os molhes do porto 
se podiam apoiar sobre um arco descontínuo 
de rochedos, os mais extensos dos quais estão 
hoje debaixo do molhe norte e se denominam 
por leixões.
Estes factos são no nosso entender uma 
apropriação do espaço, pois se para criar um 
novo lugar que não temos na nossa cidade, 
apropriamo-nos de outro, na terra vizinha, 
destruindo o existente com tudo o que tinha 
de bucólico, convertendo-o num novo lugar.
Aqui afl uía imensa gente, principalmente 
homens que constituíam a mão de obra 
necessária à construção, mas também afl uíam 
outros que oriundos do Minho, de Trás-os-
Montes e do Douro vinham embarcar para o 
Brasil, tentando a fortuna, o que representava 
uma odisseia do outro lado do Atlântico.
 Utilizando o ramal da Linha da Póvoa que 
vinha a Leixões, durante dias as carruagens 
de diferentes classes despejavam centenas 
de aldeãos. Homens de pele tisnada e secos, 
com ar desconfi ado e infeliz, e chapéu sobre 
os olhos. Mulheres miseráveis com uma 
expressão de pasmo que mais angustiada 
tornava a sua miséria. Moços robustos, mas 
sem alegria, e criancinhas pálidas e tão tímidas 
como se compreendessem alguma coisa 
do que as rodeava. Assim, neste ambiente 
despediam-se de amigos acenando os lenços 
desejando boa viagem.

Leça da PalmeiraLeça da Palmeira
Antropológica

Por: Eng.º Rocha dos Santos

(continua)
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