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Ano após ano as Festas em honra de S. Miguel Arcanjo, 
que a Confraria do mesmo nome recuperou, terminam 
no fi m de Setembro, umas vezes com a Missa Solene, 
outras vezes com a Procissão pela zona da Amorosa, 
conforme no calendário o dia 29 de Setembro seja an-
tes ou depois do último domingo desse mês. Em 2007, 
foi a Solene Procissão do nosso Padroeiro, no dia 30, 
que encerrou um mês de eventos organizados pela 
Confraria. Mais uma vez, o cortejo religioso integrou 
onze andores e percorreu o seu itinerário habitual pela 
antiga zona rural de Leça, a Amorosa, onde foi recebi-
do com tapetes de fl ores e uma população que não se 
fez rogada na colocação de colchas nas janelas em si-
nal de respeito. Também desta vez houve que “apelar” 
ao “sol na caixa”, porque o dito astro-rei, que esteve 
sempre bem visível e sensível nas temperaturas bas-
tante agradáveis que tivemos durante todo o mês, já na 
véspera se escondeu por trás de um sábado chuvoso e 
friorento e só a meio da manhã do domingo começou a 
dar um ar da sua graça. Sem nunca ter brilhado verda-
deiramente, lá se aguentou numa tarde mais ou menos 
amena e a Procissão pôde, sem sobressaltos, percorrer 
magnifi camente o seu itinerário.

E este mês de Outubro marca o retomar de muita acti-
vidade da vida Paroquial. No dia 5 o Grupo Paroquial 
de Teatro celebrou 29 anos de vida e decorre já o XXI 
Encontro de Teatro Leça 2007, cujo programa pode 
ser consultado neste Jornal.

Também começa agora mais um ano de Catequese, e 
nunca é demais acentuar o papel importante desta ver-
tente da formação de crianças e jovens, num processo 
de “construção” de carácter em que é cada vez mais 
necessário que adquiram competências não só de cida-
dania, mas de cidadania fraterna e solidária, em que o 
respeito pelo outro não se confunda com indiferença. 
Se a escola forma cientifi camente, a Catequese, uma 
outra “escola” forma e ajuda a crescer na fé. 
Ainda a este propósito, o Coro dos Pastorinhos, que é 
formado por crianças dos Grupos de Catequese de sá-
bado e canta à missa das 16.30, deixa de ser orientado 
pela Cláudia Camelo que há alguns anos recuperou a 
ideia de um Coro de crianças, talvez dos tempos em 
que esteve no MILIUM. A Cláudia retira-se por ra-
zões profi ssionais e é substituída pela Mariana Sequei-
ra, que apesar dos seus recentes dezassete anos, desde 
que há cerca de 2 anos aceitou o convite da Angela 
Soares para tocar no Coro do Espírito Santo, das 19 
horas de domingo, nunca mais se deixou destas “an-
danças” e vive uma nova experiência, depois do “seu” 
outro Coro, o do Sagrado Coração de Jesus que, com 
o regresso do dos Pastorinhos, entra numa espécie de 
“licença sabática” apenas interrompida pontualmente 
quando for necessário suprir a ausência de qualquer 
dos Coros residentes.

Marina Sequeira

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

Levamos Dentro de Nós,
a “Marca” de Deus

“Nós queremos ver a Cristo!”

É este o pedido mais urgente, consciente ou 
inconsciente, do mundo de hoje, feito aos 
cristãos. É esta a nossa obrigação e missão, 
de satisfazer este desejo bem legítimo, no 
mundo de hoje, por parte de muitos. A visa 
cristã, ou é manifestação de Deus para ou-
tros, ou então, é uma falsa representação do 
nosso cristianismo.

Não são poucos, aqueles que hoje, dentro de 
si, anseiam no seu íntimo e no seu íntimo 
clamam: “Nós queremos ver a Cristo!” 
Este desejo deve interpelar-nos, a nós que 
nos dizemos discípulos de Cristo.

Deus certamente nunca me defraudou. Não 
posso eu agora, defraudar a expectativa do 
que me virem viver. O mundo actual está 
orgulhoso das suas conquistas e sob o signo 
do progresso. Mas progredir, signifi ca cami-

nhar cada vez mais depressa...

O homem de hoje, caminha a grande velo-
cidade. Mas nessa corrida vertiginosa, dei-
xa para trás, valores importantes: Deus, o 
espírito, a refl exão, a oração. O homem de 
hoje, esqueceu-se de si, em relação ao mais 
importante. Não sabe para onde caminha 
e com que fi nalidade. Armado de direitos, 
mas com a intuição de que lhe falta alguma 
coisa.

Determinada ciência, como a psiquiatria, 
sublinha o desequilíbrio, que provoca no 
homem, quando não satisfaz duma maneira 
legítima determinados instintos. Não subli-
nham tanto o desequilíbrio provocado, pelo 
facto de  se sufocar o instinto divino que to-
dos levamos dentro. Infelizmente!

É missão nossa, de cristãos, despertar no 
homem a saudade daquilo que ele perdeu. 

Numa palavra, é missão nossa, devolver-lhe 
o desejo de Deus. “Nós queremos ver a 
Cristo!” Não devemos ouvir discursos inte-
ligentes. Queremos que no-Lo manifestem. 
Por isso a virtude principal do cristão é a 
“transparência”. Diz a Bem-aventurança de 
Cristo: “Felizes os limpos de coração por-
que verão a Deus”. E devemos acrescentar: 
“e farão ver a Deus”.

A pureza de coração não é apenas a casti-
dade. É a transparência de toda a pessoa 
que refl ecte a imagem de Deus. Por vezes, 
lamentamo-nos da indiferença e do desinte-
resse dos homens do nosso tempo, para com 
Deus e para com a realidade espiritual.
E nós, que fazemos para os despertar? Que 
imagem de Deus, apresentamos nós? O 
homem, para além do carro, do televisor 
e duma colecção de outras coisas, que são 
mais ídolos do que outra coisa, leva gravado 
dentro de si, a marca de Deus.
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Como já vem sendo hábito, decorreram duran-
te o mês de Setembro as Festas em Honra de 
S. Miguel Arcanjo (ou S. Miguel de Moroça, 
como muitos ainda o gostam de chamar), orga-
nizadas pela Confraria de S. Miguel e que tive-
ram o seu ponto alto no dia 30, com a magnífi ca 
Procissão em honra do nosso Santo Padroeiro. 
As festividades tiveram início no dia 8 de Se-
tembro com uma noite de fados, onde alguns 
fadistas da nossa praça souberam corresponder 
ao apelo feito pela Confraria de S. Miguel e 
emprestaram as suas vozes para a angariação 
de fundos para a organização da Procissão, 
numa noite em que estiveram presentes no Sa-
lão Paroquial cerca de 200 pessoas. Actuaram 
os fadistas Anita Faria, Nelson Duarte, Maurí-
cio Campelo e Emília Dinis, acompanhados à 
guitarra por Acácio Gomes e à viola por An-
tónio Reis. 
O programa das Festas continuou no dia 22 com 
a actuação da Banda Nova Onda, sobejamente 
conhecida das gentes de Leça que mais uma vez 
e a título gratuito procurou ajudar através da sua 
música e da sua juventude a Confraria responsá-
vel pelas festividades. Pena foi que o espectácu-
lo preparado pela banda tivesse sido ensombra-
do por uma arreliadora quebra de corrente que 

impossibilitou a ligação de luzes e 
efeitos especiais preparados para o 
efeito. Ficou a intenção e o traba-
lho meritório realizado por todos. 
Num adro bastante bem compos-
to, apesar da noite relativamente 
fria, foi com agrado que se assis-
tiu a um excelente desempenho 
desta banda Leceira, que mais 
uma vez demonstrou a todos que 
a qualidade afi nal também mora 
aqui em Leça da Palmeira. No dia 
28 de Setembro, foi a vez do Trio 
Ex-Libris, também já habituado a 
estas festividades, numa actuação 
pautada pela sobriedade, demons-
trando a sua qualidade e levando o 
público a contínua animação. 

Sábado foi o dia naturalmente consagrado a S. 
Miguel, com a Missa Solene, presidida pelo 
Rev. Padre Fernando Cardoso Lemos e que 
contou com a participação de todos os Grupos 
Paroquiais e brilhantemente animada pelo Coro 
Milium e pelo Coro da Capela do Monte de 
Espinho, que se juntaram para assim dar mais 
alegria a esta celebração em Honra do Santo Pa-
droeiro de Leça da Palmeira. 
À noite teve lugar no Salão Paroquial, em vir-
tude do mau tempo, o Festival de Folclore, com 
a participação do Rancho Típico da Amorosa 
– Leça da Palmeira, Rancho Folclórico de Mira 
Serra e Loções – Alcobaça, Grupo de Danças 
e Cantares de S. Tiago de Bougado – Trofa e 
ainda o Grupo Regional de Moreira da Maia 
– Maia. 
No Domingo e culminando as Festividades, 
saiu à rua a tradicional Procissão em Honra de 
S. Miguel Arcanjo, que apesar da aparição té-
nue de um sol que esteve sempre “na caixa”, e 
de um céu ameaçando chuva foi possível mais 
uma vez que o Cortejo Religioso saísse à rua 
com a pompa e a circunstância que se lhe reco-
nhece. A Procissão composta por onze andores 
de onde se destacam as ornamentações com fl o-
res de tecido, elaboradas pelas mãos sábias da 

Rosarinho e da D. Ascensão, cuja dedicação e 
múltiplos talentos nunca é demais lembrar, tra-
balham arduamente para que tudo esteja pronto 
a tempo e horas. A procissão efectuou o seu per-
curso habitual destacando-se naturalmente a sua 
passagem pela zona da Amorosa, antigamente 
designada por Moroça e de onde merecem uma 
referência especial os magnífi cos tapetes de fl o-
res que os habitantes dessa zona da Freguesia, 
generosamente prepararam para esta Solenida-
de. Assistiram à passagem do Cortejo Religio-
so centenas de pessoas provenientes de vários 
pontos do Concelho e não só, o que demonstra 
inequivocamente a importância de tão grandio-
sa Procissão. Os andores foram transportados 
pelos Grupos, de acordo com a ordem de saída 
da Igreja: S. Marçal – Bombeiros Voluntários de 
Matosinhos-Leça, S. João Bosco – Grupo Paro-
quial de Teatro, S. Clemente das Penhas (Cape-
la da Boa Nova) – Antigos Acólitos, Santa Ca-
tarina (Capela de Santa Catarina) – Associação 
de Acólitos, S. Francisco (Capela da Quinta da 
Conceição) – Irmandade de Nossa Senhora de 
Fátima da Igreja Matriz, S. Pedro Gonçalves 
Telmo (Capela do Corpo Santo)  – Confraria 
das Almas, Sant’Ana (Capela de Sant’Ana) – 
Rancho Típico da Amorosa, Senhora da Pieda-
de (Capela da Senhora da Piedade) – Real Con-
fraria do Senhor dos Passos e Nossa Senhora da 
Soledade, Nossa Senhora de Fátima (Capela do 
Monte Espinho) – Irmandade de Nossa Senhora 
de Fátima do Monte Espinho, Sagrado Coração 
de Jesus – Confraria do Santíssimo Sacramento, 
S. Miguel Arcanjo (Igreja Matriz) – Confraria 
de S. Miguel. A Procissão foi ainda abrilhan-
tada pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários 
Matosinhos-Leça e pela Banda 1º Agosto de 
Coimbrões – Gaia. Mais uma vez, a Confraria 
de S. Miguel esteve ao seu melhor nível ao le-
var a cabo esta Procissão, cuidando de tudo com 
muito empenho e até ao mais ínfi mo pormenor, 
colocando na rua a maior Procissão do Conce-
lho de Matosinhos. Bem hajam.

José Eduardo Sousa

Festas de S. Miguel Arcanjo 2007

Procissões
As procissões são cortejos religiosos realiza-
dos em ocasiões festivas, normalmente em 
devoção a santos, onde se faz transportar as 
imagens dos santos pelas ruas da localidade 
em festa. Eclesiásticos e leigos procedem 
com ordem e devoção, seguindo a cruz, re-
zando e cantando para louvar, agradecer, 
aplacar a Deus e pedir-Lhe auxílio. As pro-
cissões estão divididas em duas categorias: 
as Ordinárias e as Extraordinárias. As Or-
dinárias são as que se fazem anualmente, 
em dias determinados e preceituados pelas 
rubricas, como por exemplo a Procissão do 
Domingo de Ramos e a Procissão em honra 
do Corpo de Deus. As Extraordinárias são as 
que são, por exemplo, para pedir chuva em 
tempo de seca, para cessação de alguma ca-
lamidade, para honrar as relíquias de algum 
santo, etc. 
A Sagrada Escritura, tanto no Antigo como 
no Novo Testamento, refere episódios de pro-
cissões. No Antigo Testamento, mais precisa-
mente o Livro dos Salmos relata um episódio 
de procissão em honra do Altíssimo; “viram 
as Tuas procissões ó Deus, as procissões 
do meu Deus do meu Rei no Santuário: os 
cantores à frente, atrás os músicos, no meio 
as jovens, soando tamborins. Lá está Benja-

mim, o mais novo, conduzindo os príncipes 
de Judá, com vestes coloridas, os príncipes 
Zabulon, os Príncipes de Neftali”. No Novo 
Testamento também há relato de procissões, 
como a da entrada triunfante de Jesus em Je-
rusalém: “A numerosa multidão estendeu as 
suas vestes pelo caminho, enquanto outros 
cortavam ramos das árvores e os espalhavam 
pelo caminho, multidões que O precediam e 
os que O seguiam gritavam: Hossana ao fi lho 
de David…” (Mt 21, 8-99). 
Todo o católico tem o dever de manifestar 
publicamente a sua fé, lembrando-se das 

palavras de Jesus Cristo: “ de facto, aquele 
que, nesta geração adúltera e pecadora, se 
envergonhar de mim e das minhas palavras, 
também o fi lho do Homem se envergonhará 
dele quando vier na glória do seu Pai com os 
Santos anjos”(Mc 8, 38).
Teologicamente, as procissões são manifesta-
ções muito antigas da piedade popular cristã 
e existentes desde tempos imemoriais. Hoje 
têm diminuído de tamanho e de frequência, 
muito por causa dos incómodos que as in-
terrupções do trânsito de veículos causam, 
tendo desaparecido totalmente as procissões 
espontâneas. No entanto, as procissões con-
tinuam a ser manifestações visíveis de fé, já 
que somos seres humanos com alma e corpo 
e quando a nossa participação nelas é feita 
com sinceridade e sobriedade, cumpre-se o 
que dizia Santo Ambrósio, Doutor da Igreja,  
“…os movimentos do corpo são como que a 
voz da alma.”, mas também o escritor e ora-
dor romano pagão, Quintiliano, (ano 95), “… 
os gestos são linguagem comum a todos os 
seres humanos.” 
“A procissão é uma bela manifestação públi-
ca da fé que professamos”.

 Plácido Santos
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 Sexta e última Aparição de Nossa Senhora em Fátima
13 de Outubro de 1917

Entre a aparição de Setembro e a de Outubro, 
os três pastorinhos tiveram a sua vida mais 
agitada do que o costume. Todos aguarda-
vam com grande ansiedade o milagre que a 
Senhora tinha vindo a prometer nos meses 
anteriores e à medida que o tempo ia pas-
sando, as crianças sentiam-se cada vez mais 
pressionadas. 
Na manhã do dia 12 de Outubro, um dia 
antes da aparição, a mãe de Lúcia acordou-
a bem cedo e disse-lhe: “ Lúcia, é melhor 
irmo-nos confessar. Dizem que havemos de 
morrer amanhã, na Cova de Iria… Se a Se-
nhora não faz o milagre, o povo mata-nos. 
É melhor que nos confessemos, a fi m de es-
tarmos preparados para a morte.” Lúcia con-
cordou com a confi ssão “…mas não por esse 
motivo… Não tenho medo. Estou certíssima 
que a Senhora há-de fazer amanhã tudo o que 
prometeu.”
Nesse mesmo dia estando um sacerdote a fa-
lar com os três videntes, disse-lhes:  “O me-
lhor é mandar já telegrafar para toda a parte, 
e dizer que é tudo mentira.” As crianças logo 
disseram que não, que voltariam a repetir 
tudo quantas vezes fosse preciso, e que con-
fi avam na promessa que a Virgem lhes tinha 
vindo a fazer ao longo dos meses. 
Chegou por fi m o dia tão esperado, 13 de Ou-
tubro de1917. 
70.000 pessoas enchiam a Cova de Iria para 
ver o tão esperado milagre: devotos curiosos, 
descrentes, ateus, e até jornalistas que vieram 
apenas para fazer troça e rir “de tão ingénu-

as crenças”. Nem mesmo a manhã chuvosa 
e fria fez com que as pessoas arredassem pé. 
Momentos antes da Aparição a mãe de Lúcia, 
lavada em lágrimas, disse: “ Se a minha fi lha 
vai morrer, eu quero morrer ao seu lado!” 
Á hora marcada, ao meio-dia, Lúcia gritou: 
“ Calem-se! Calem-se! Já lá vem Nossa Se-
nhora!” A vidente entrou em êxtase, igno-
rando tudo quanto se passava à sua volta, e 
perguntou à Senhora pela última vez: “ Que 
é que Vossemecê me quer?” Disse a Senho-
ra: “ Sou a Senhora do Rosário. Quero que 
façam aqui uma capela em Minha honra. 
Continuem a rezar o terço todos os dias. A 
Guerra vai acabar.” Após estas palavras, Lú-
cia apresentou à Senhora os pedidos de mui-
tas pessoas. “ É preciso que se emendem, e 
que peçam perdão dos seus pecados… Não 
ofendam mais a Deus Nosso Senhor que já 
está muito ofendido.” 
Quando se despediu, a Virgem abriu as mãos 
e fê-las refl ectir no Sol. E à medida que se 
ia elevando aos céus essa luz continuava a 
refl ectir-se e a irradiar luz em todas as direc-
ções. No mesmo momento, seguiram-se ou-
tras visões: São José com o Menino e Nossa 
Senhora; Jesus e Nossa Senhora das Dores; 
Jesus que abençoa o mundo; Nossa Senhora 
do Carmo. 
Sem tirar os olhos da Aparição, Lúcia gri-
tou: “ Olhem para o Sol!” Foi nesse instan-
te que se deu o chamado “Milagre do Sol”. 
Esta expressão foi utilizada pelo jornalista 
Avelino de Almeida, que tinha sido enviado 

pelo jornal “O Século”, para cobrir os acon-
tecimentos: “ O astro lembra uma placa de 
prata fosca e é possível fi tar-lhe o disco sem 
o mínimo esforço. Não queima, não cega. 
Dir-se-ia estar-se realizando um eclipse. Mas 
eis que um alarido colossal se levanta, e aos 
espectadores que se encontram mais perto se 
ouve gritar: “ Milagre, milagre! Maravilha, 
maravilha!” Aos olhos deslumbrados daque-
le povo, cuja atitude nos transporta aos tem-
pos bíblicos (…), com a cabeça descoberta, 
encara o azul, o sol trémulo, o sol teve nunca 
vistos movimentos bruscos fora de todas as 
leis cósmicas: o sol bailou, segundo a típica 
expressão dos camponeses…” 
Segundo o pai da Jacinta e do Francisco, to-
dos continuavam com os olhos fi xos no céu, 
mesmo quando o Sol parou e depois come-
çou a dançar. Parou novamente para retomar 
a dançar, até ao momento que parecia des-
tacar-se do céu, e cair sobre todos aqueles 
milhares de pessoas presentes no local como 
se fosse uma roda de fogo. Contam muitos 
que foi um momento terrivelmente inesque-
cível das suas vidas, um momento de muitas 
conversões e arrependimento pelos pecados, 
chegando ao ponto de se colocarem a con-
fessar as suas faltas em alta voz. Depois de 
tudo voltar à normalidade, todos repararam 
que estavam completamente secos e o chão 
enxuto. Um verdadeiro milagre, tendo em 
conta o dilúvio que se tinha abatido no local 
momentos antes.

João Teixeira

Os processos de beatifi cação de Francisco e Jacinta tiveram início em 30 de Abril de 
1952, mas, pela sucessão dos bispos da diocese de Leiria-Fátima, impedimento e morte 
de vários membros do Tribunal, e ainda devido às modifi cações introduzidas após a 
realização do Concílio Vaticano II, só foram entregues à Sagrada Congregação para a 
Causa dos Santos, em Roma, a 3 de Agosto de 1979, (o do Francisco), e a 2 de Julho do 
mesmo ano, (o de Jacinta). A mesma congregação aceitou como Postulador das causas 
dos videntes de Fátima, em Roma, o Rev. Pe. Molinari, que se dedicou ao desenvol-
vimento jurídico das causas. Como postulador “extra urbem”, foi nomeado, a 14 de 
Dezembro de 1979, o Rev. Pe. Luís Kondor.
Os processos foram abertos, em Roma, em 20 de Dezembro de 1979. Os trabalhos de 
tradução do português para italiano terminaram em Fevereiro de 1982.
Passo importante no processo de beatifi cação foi a publicação dos decretos de heroici-
dade de virtudes dos dois videntes, feita em 13 de Maio de 1989. Foram beatifi cados a 
13 de Maio de 2000, pelo Papa João Paulo II.

Beatifi cação de Francisco e Jacinta 

LÚCIA DE JESUS
Lúcia nasceu a 22 de 
Março de 1907, em Al-
justrel, paróquia de Fáti-
ma, e faleceu no dia 13 
de Fevereiro de 2005, no 
Carmelo, em Coimbra, 
onde viveu 57 anos.
 Em 17 de Junho de 1921 

ingressou no Asilo de Vilar (Porto), dirigido 
pelas religiosas de Santa Doroteia. Depois foi 
para Tuy, onde tomou o hábito, com o nome 
de Maria Lúcia das Dores. Fez a profi ssão 
religiosa de votos temporários em 3 de Ou-
tubro de 1928 e, em 3 de Outubro de 1934, 
a de votos perpétuos. No dia 25 de Março de 
1948, transferiu-se para Coimbra, onde in-
gressou no Carmelo de Santa Teresa, toman-
do o nome de Irmã Maria Lúcia de Jesus e 
do Coração Imaculado. No dia 31 de Maio 

de 1949, fez a sua profi ssão de votos solenes. 
A Irmã Lúcia veio a Fátima várias vezes: em 
22 de Maio de 1946; em 13 de Maio de 1967; 
em 1981, para dirigir, no Carmelo, um traba-
lho pictórico sobre as Aparições; em 13 de 
Maio de 1982, 13 de Maio de 1991 e 13 de 
Maio de 2000. 

FRANCISCO
MARTO 
Nasceu em 11 de Junho 
de 1908, em Aljustrel. 
Faleceu no dia 4 de Abril 
de 1919, na casa de seus 
pais. Muito sensível e 
contemplativo, toda a 
sua oração e penitência 

era para “consolar a Nosso Senhor”. Os seus 
restos mortais fi caram sepultados no cemité-
rio paroquial até ao dia 13 de Março de 1952, 

data em que foram trasladados para a Basílica 
da Cova da Iria, lado nascente. 
 

JACINTA MARTO 
Nasceu em Aljustrel, no 
dia 11 de Março de 1910. 
Morreu em 20 de Feverei-
ro de 1920, no Hospital de 
D. Estefânia, em Lisboa, 
depois de uma longa e do-
lorosa doença, oferecendo 
todos os seus sofrimen-
tos pela conversão dos 

pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo 
Padre. Em 12 de Setembro de 1935 foi so-
lenemente trasladado o seu corpo do jazigo 
da família do Barão de Alvaiázere, em Vila 
Nova de Ourém, para o cemitério de Fátima, 
e colocado junto dos restos mortais do seu 
irmãozinho, Francisco.

Os videntes de Fátima 
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1916 - Primavera, Verão e Outono - Aparições 
do Anjo. 
1917 - Nos dias 13 dos meses de Maio, Junho, 
Julho, Setembro e Outubro - Aparições de Nos-
sa Senhora na Cova da Iria; em 19 de Agosto, 
nos Valinhos. 
04-04-1919 - Morre o vidente Francisco Marto, 
em Aljustrel. 
28-04-1919 - Início da construção da Capelinha 
das Aparições. 
20-02-1920 - Morre a vidente Jacinta Marto, no 
Hospital de Dª Estefânia, em Lisboa. 
13-10-1921 - É permitida a celebração da 
Missa, pela primeira vez, junto à Capelinha das 
Aparições. 
06-03-1922 - A Capelinha das Aparições é 
destruída, sendo restaurada um ano depois. 
03-05-1922 - Provisão do Bispo de Leiria, 
mandando instaurar o processo canónico sobre 
os acontecimentos de Fátima. 
13-10-1922 - Inicia-se a publicação da “Voz de 
Fátima”. 
26-06-1927 - O Bispo de Leiria preside, pela 
primeira vez, a uma cerimónia ofi cial na Cova 
da Iria, depois da bênção das estações da Via-
Sacra, desde o Reguengo do Fetal (11 Kms). 
13-05-1928 - Lançamento da primeira pedra da 
Basílica. 
13-10-1930 - Pela Carta Pastoral “A Divina 
Providência”, o Bispo de Leiria declara “dig-
nas de crédito as visões das crianças na Cova 
da Iria” e permite ofi cialmente o culto de Nossa 
Senhora de Fátima. 
13-05-1931 - Primeira Consagração de Portu-
gal ao Imaculado Coração de Maria, feita pelo 
Episcopado Português, no seguimento da Men-
sagem de Fátima. 
12-09-1935 - Trasladação dos restos mortais 

Cardeal Fernando Cento, legado Pontifício, du-
rante a Peregrinação Internacional Aniversária. 
13-05-1967 - O Papa Paulo VI desloca-se a 
Fátima, no cinquentenário da 1ª Aparição de 
Nossa Senhora, para pedir a paz no mundo e a 
unidade da Igreja. 
13-05-1977 - A Peregrinação do 60º aniversário 
da 1ª Aparição foi presidida pelo Cardeal Hum-
berto Medeiros, Arcebispo de Boston, legado 
Pontifício. 
10-07-1977 - Peregrinação a Fátima do Cardeal 
Albino Luciani, Patriarca de Veneza, depois 
Papa João Paulo I. 
19-09-1977 - Elevação de Fátima à categoria 
de Vila. 
12/13-05-1982 - O Papa João Paulo II vem em 
peregrinação a Fátima agradecer o ter escapado 
com vida, um ano antes, na Praça de S. Pedro, 
e, de joelhos, consagra a Igreja, os Homens e 
os Povos, com menção velada da Rússia, ao 
Imaculado Coração de Maria. 
25-03-1984 - Na Praça de S. Pedro, no Vaticano, 
diante da Imagem de Nossa Senhora de Fátima 
ida expressamente da Capelinha das Aparições, 
João Paulo II faz, uma vez mais, a consagração 
do mundo ao Imaculado Coração de Maria, em 
união com todos os Bispos do Mundo. 
12/13-05-1991 - O Santo Padre João Paulo II 
vem pela segunda vez a Fátima, como peregri-
no, no 10º aniversário do seu atentado na Praça 
de S. Pedro, no Vaticano, presidindo à Peregri-
nação Internacional Aniversária. 
04-06-1997 - A Assembleia da República Portu-
guesa eleva a Vila de Fátima à categoria de cidade. 
13-05-2000 - Beatifi cação de Francisco e Ja-
cinta Marto. 
13-02-2005 - Falecimento da Ir. Lúcia.
02-04-2005 - Falecimento de João Paulo II.

de Jacinta Marto, do cemitério de Vila Nova de 
Ourém para o de Fátima. 
13-05-1942 - Grande peregrinação para assina-
lar o 25º aniversário das Aparições. 
31-10-1942 - Pio XII, falando em português 
pela rádio, consagra o Mundo ao Imaculado 
Coração de Maria, com menção velada da Rús-
sia, segundo o pedido de Nossa Senhora. 
13-05-1946 - Coroação da Imagem de Nossa 
Senhora de Fátima, da Capelinha das Aparições 
(coroa oferecida pelas mulheres portuguesas), 
pelo Cardeal Masella, Legado Pontifício. 
01-05-1951 - Trasladação dos restos mortais de 
Jacinta Marto, do cemitério de Fátima para a 
Basílica do Santuário. 
13-10-1951 - Encerramento do Ano Santo 
(Universal), em Fátima, pelo Cardeal Tede-
schini, Legado Pontifício. 
13-03-1952 - Trasladação dos restos mortais de 
Francisco Marto, do cemitério de Fátima para a 
Basílica do Santuário. 
07-07-1952 - Consagração dos Povos da Rús-
sia ao Imaculado Coração de Maria, pelo Papa 
Pio XII. 
07-10-1953 - Sagração da Igreja do Santuário 
de Fátima. 
12-11-1954 - O Papa Pio XII concede o título 
de Basílica menor à Igreja do Santuário. 
13-05-1956 - O Cardeal Roncalli, Patriarca de 
Veneza, futuro Papa João XXIII, preside à per-
egrinação internacional aniversária. 
01-01-1960 - Início do Sagrado Lausperene no 
Santuário de Fátima. 
21-11-1964 - Ao encerrar a 3ª sessão do Concilio 
Ecuménico Vaticano II, o Papa Paulo VI anuncia 
diante dos 2.500 padres conciliares, a concessão 
da Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima. 
13-05-1965 - Entrega da Rosa de Ouro pelo 

Datas principais ligadas a Fátima ao longo
destes últimos 90 Anos

Não conseguimos descobrir qual a origem 
desta nossa relíquia; porém com toda a sua 
história somos levados a pensar que poderá 
tratar-se de um ex-voto, em cumprimento de 
qualquer promessa por um parto mais difícil 
auxiliado por cadeira idêntica existente 
noutro local, uma vez que em estudos rela-
tivos a “cadeiras de obstétricas” existiriam 
14 exemplares no Porto, 2 em Lisboa e 1 em 
Guimarães, não sendo referida esta de Leça 
da Palmeira.
Queremos também deixar uma palavra de 
agradecimento e muita consideração pelas 
zeladoras da Capela de Sant’Ana porque a 
elas se deve o bom estado de conservação da 
mesma o que só com muita devoção e sacrifí-
cio pode ser conseguido.
Voltámos a convidar os nossos conterrâneos 
para aderirem não só à capela mas agora em 
pormenor a “Cadeira de Sant’Ana”.

Eng.º Rocha dos Santos

No nosso trabalho intitulado “Sant’Ana de 
Leça da Palmeira” publicado na edição de 
Julho/Agosto deste nosso Jornal “A Voz de 
Leça” sentimos duas falhas que agora nos 
propomos resolver.
Assim, entendemos que devemos dar o dev-
ido destaque à “Cadeira de Sant’Ana” ou 
“Cadeira Obstétrica” a qual sendo uma peça 
do século XIX, se encontra restaurada e, nela 
nasceram imensos leceiros. Diz a nossa mãe 
que antigamente esta relíquia “andava numa 
fona“, isto é sinal dos tempos e como nas-
ciam muitas crianças as manifestações de fé 
eram número equivalente.
Esta cadeira era procurada e utilizada para 
qualquer parto mais laborioso que aparecesse 
em troca de uma esmola facultativa, em cera, 
azeite ou dinheiro para “alumiar” Sant’Ana. 
Também qualquer leceira podia transportar 
aquela cadeira para sua casa para ter o seu 
bom sucesso, o que normalmente ocorria, tal 
facto atribuído à utilização daquela cadeira.

A Cadeira de Sant’ana 
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A felicidade é o objectivo que mais busca-
mos ao longo da nossa vida. O grave proble-
ma dos nossos dias são os equívocos acerca 
do caminho que leva à felicidade. Muita gen-
te contenta-se com felicidades pequeninas e 
passageiras, tantas vezes com reversos bem 
amargos. Contudo, há um caminho estreito 
que leva a uma felicidade completa e eter-
na. Esta felicidade plena e total, consiste 
numa vida eterna de amor e de entrega, de 
intimidade entre Deus e cada um, que irra-
dia paz e bem para todos. O mundo moderno 
enfrenta uma corrupção acelerada do amor,  
visível nas relações sociais e familiares, com 
inúmeras consequências desastrosas. Se re-
pararmos bem, os acontecimentos que obser-
vamos pelo mundo, e mesmo à nossa volta, 
não são mais que o resultado do egoísmo e 
do ódio, ou seja, da falta de amor. Amar e ser 
amado é condição necessária para ser feliz. 
Porém, muitos não são felizes porque não 
sabem amar. Necessitamos de alguém que 
nos ensine a amar. Quem nos pode ensinar 
senão Aquele que é amor? Bem conhecemos 
as consequências, quando se vive segundo 
critérios que não são de Deus. De facto, se 
Deus é a fonte de todo o amor, quando nos 
afastamos de Deus, afastamo-nos também 
do amor. Não há outra forma de aprender a 
amar senão pelo conhecimento e pela nos-
sa relação com  Deus. Os amores humanos 
só encontram a sua plena realização quando 
são alimentados por essa fonte inesgotável 

do Amor de Deus. Aprender a amar é tarefa 
para toda a vida. A nossa história será deci-
sivamente marcada pela nossa capacidade de 
amar. Porque fomos criados à imagem e se-
melhança de Deus, o nosso coração tem uma 
ânsia infi nita de amar e ser amado. Só Deus 
pode preencher esta capacidade. Só Ele pode 
penetrar na nossa intimidade e compreender-
nos totalmente. Só Deus nos conhece e nos 
aceita tal como somos. Só n’Ele podemos 
encontrar um amor infi nito e eterno que se 
derrama continuamente por nós. Aprende-
mos no catecismo que a pessoa humana é 
simultaneamente corpo e alma. A alma é a 
nossa parte espiritual: é por ela que vivemos, 
pensamos e somos livres. Esta liberdade com 
que fomos criados permite-nos ser fi éis ao 
longo do tempo ao amor que vamos geran-
do em nós. Assim como Deus é eternamente 
fi el no seu amor por nós, apesar das nossas 
fraquezas, quando amamos de verdade, tal 
signifi ca que temos intenção de ser sempre 
fi éis a esse amor. A fi delidade permite-nos ir 
enriquecendo e aprofundando a nossa capa-
cidade de amar. A pessoa fi el, em lugar de 
se perder em coisas pequenas e passageiras, 
enriquece a personalidade, procurando com 
insistência o amor pleno pelo qual anseia. 
Assim como o nosso corpo necessita de ser 
alimentado todos os dias, o nosso espírito ne-
cessita também do alimento regular do Pão e 
da Palavra que  a eucaristia nos oferece dia-
riamente. Sendo a Bíblia a mais bela carta de 

Aprender a Amar
amor na qual Deus se revela à humanidade, 
não podemos deixar de a ler, escutar e me-
ditar na nossa vida quotidiana.  As leituras 
bíblicas que a Igreja nos propõe em cada dia, 
acessíveis pela Internet ou no missal popular, 
constituem uma boa base para a nossa ora-
ção individual  ou familiar. Em particular, é 
obrigatório referir a 1ª carta de S. João, cuja 
leitura e meditação poderá constituir um ex-
celente ponto de partida para qualquer estu-
do bíblico. «Deus é amor e quem permanece 
no amor permanece em Deus e Deus nele» 
(1 Jo 4,16). Este princípio eterno é tão rele-
vante que o Papa Bento XVI entendeu de-
dicar-lhe a sua primeira carta encíclica Deus 
Caritas Est.. Concluímos com um excerto 
do n.º 18 desta encíclica: «Amor a Deus e 
ao próximo são inseparáveis, constituem um 
único mandamento. Mas ambos vivem do 
amor proveniente com que Deus nos amou 
primeiro. Deste modo, já não se trata de um 
«mandamento» que, do exterior, nos impõe o 
impossível, mas de uma experiência do amor 
proporcionada a partir do interior, um amor 
que, por sua natureza, deve ser ulteriormente 
comunicado aos outros. O amor cresce atra-
vés do amor. O amor é «divino», porque vem 
de Deus e nos une a Deus, e, através deste 
processo unifi cador, transforma-nos em um 
Nós, que supera as nossas divisões e nos faz 
ser um só, até que, no fi m, Deus seja «tudo 
em todos» (1 Cor 15,28)».

António Ferreira

Fechou-se o “ciclo evolutivo”, mas não ter-
minou a polémica. O Governo fez entrar em 
vigor, em 12 de Julho, a regulamentação da 
lei de despenalização da Interrupção Voluntá-
ria da Gravidez (IVG – eufemismo do termo 
aborto, mais agressivo e não menos hediondo 
na sua fi nalidade). A estimativa do Ministé-
rio da Saúde aponta, a partir de agora, para 
1000 abortos/ano por cada 500 000 pessoas, 
ou sejam, 20 000 abortos por ano. Segundo 
alguns periódicos de grande circulação, “a 
forte procura levou os hospitais a antecipa-
rem os prazos, (...) havendo 12 hospitais do 
Norte do País que já em 9 de Julho tinham 
iniciado as macabras destruições de seres 
humanos em gestação, até às 10 semanas”. 
Uma maternidade de Coimbra “fez em média 
dois abortos por dia desde o início do mês de 
Julho” – informação prestada pelo presidente 
do Conselho de Administração, ao que pare-
ce agastado “porque a Comunicação Social 
tem feito eco de dados referentes apenas a 
instituições do Norte e do Sul, esquecendo 
o Centro”... (Como se as acções abortivas do 

Centro fossem motivo de particular e abona-
tória alusão...)
Consta que grande parte da classe médica in-
voca “objecção de consciência” para recusar a 
intervenção naqueles abomináveis actos. Cabe 
aqui uma especial referência e congratulação 
aos distintos médicos dos hospitais de Pedro 
Hispano – em Matosinhos e de São Francisco 
Xavier – em Lisboa . Honra a estes e a todos 
os outros médicos que se mantêm fi éis ao Ju-
ramento de Hipócrates, para desespero dos ac-
tuais governantes e legisladores. Fica a dúvida 
sobre as possíveis consequências disciplinares 
de retaliação, já noticiadas noutras circunstân-
cias e situações profi ssionais.
Entretanto, perante as estimativas acima ci-
tadas, custa a entender os actuais critérios da 
governação, pois, conhecendo-se a baixíssima 
taxa de natalidade no nosso País, a legislação 
ora entrada em vigor opõe-se, obviamente, 
ao que seria desejável no tocante a nasci-
mentos; e, mais estranho ainda, o Ministério 
da Saúde anunciou recentemente a aplicação 
das chamadas taxas moderadoras aquando da 

IVG – A Iníqua Lei entrada em vigor !
assistência médica prestada a crianças até aos 
12 anos. Porém, as mulheres que matam seus 
fi lhos ainda no ventre, serão, nesse acto, isen-
tadas dessa mesma taxa !!! É caso para dizer 
que, de facto, o crime compensa... 
A propósito de crime, recorde-se que em 1975 
foi introduzida em França a lei de despenali-
zação do aborto, sendo Ministra da Saúde, ao 
tempo, a conhecida política francesa Simone 
Veil. Ora, em 14 de Junho passado, aquela 
ilustre senhora afi rmou:”Cada vez é mais 
evidente, cientifi camente, que desde a con-
cepção se trata dum ser vivo”. É pena que tão 
tarde tenha reconhecido que se enganou ao 
legislar sobre assunto tão sério!
Os portugueses esclarecidos e de consciência 
verdadeiramente cristã enfrentam motivos de 
séria meditação, perante o apoucar de precei-
tos e valores sociais e morais. De tal modo 
vamos assistindo, inexoravelmente, à degra-
dação da sociedade, que faz supor repetição 
lenta de outras ruínas sociais históricas. 
     

Filipe Pacheco
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“Rentrée” do Grupo Paroquial de Teatro – Leça 2007
completa 29 anos de existência. Este ano, o ani-
versário do Grupo será comemorado de forma 
discreta, mas com a habitual presença na missa 
das 19 horas.
Então, aqui vai o Programa do Leça 2007:
No dia 6 de Outubro, subirá ao palco a Con-
tacto – Companhia de Teatro ‘Água Corrente’ 
de Ovar, com a peça “A Lição” de Eugéne 
Ionesco. No fi m-de-semana seguinte, dia 13 
de Outubro, receberemos a Escola Dramática 
Valbonense, com “Aqui há fantasmas” de Hen-
rique Santana. “O Cavalo de Pau” de Manuel 
Ramos Costa, subirá à cena no dia 20 de Outu-
bro, pelos “petizes” do Grupo Paroquial de Te-
atro de Leça da Palmeira, o Núcleo Juvenil, que 
são a certeza que a continuidade deste grupo 
está “assegurada”. No último sábado do mês de 
Outubro, dia 27, o TEM – Teatro Experimental 
de Mortágua, apresentará o seu trabalho, a peça 
“O Mar” de Miguel Torga. Novembro começa-
rá com “O Pecado de João Agonia”, da auto-
ria de Bernardo Santareno e representado pelo 
TEAGUS – Grupo Amador de Gulpilhares, no 
dia 3. O grupo “Os Plebeus Avintenses” apre-
sentará também a sua produção teatral no dia 
10 de Novembro, um trabalho composto por 
duas pequenas peças: “O Saiote de Celestina” e 
“A Verdade Vestida”, ambos do escritor brasi-
leiro Blanco-Amor. Oito dias depois, no dia 17 
de Novembro, teremos em cena “A Ordem é 
Ressonar” de autor desconhecido, pelo Ribalta 
– Grupo de Teatro da Vista Alegre, Ílhavo. E 
para terminar, (esperemos que em “beleza”), no 

Estamos no mês da “rentrée” de algumas ac-
tividades e Grupos da nossa Paróquia. E com 
esta “rentrée” vem mais um ano que não se adi-
vinha, nem se quer, com falta de “trabalho”. O 
Grupo Paroquial de Teatro também “reiniciou” 
as suas actividades depois de umas pequeninas 
e merecidas férias. 
Os ensaios dos novos trabalhos estão já a de-
correr no palco e o mais importante evento do 
Grupo está a começar - o Encontro de Teatro 
de Amadores de Leça da Palmeira, o LEÇA 
2007. Com toda a certeza serão sete serões de 
sábado muito bem passados, com sete peças do 
melhor Teatro amador que se faz na zona norte 
do nosso país.
Mas no dia anterior ao início do XIX Encontro 
de Teatro de Amadores de Leça da Palmeira, no 
dia 5 de Outubro, o Grupo Paroquial de Teatro 

último sábado de Novembro, dia 24, o Grupo 
Paroquial de Teatro estreará a peça “A Ressur-
reição de Alguns”, uma divertida farsa de Antó-
nio R. Paiva, que, como bem se sabe, acumula 
as funções de dramaturgo e encenador do Gru-
po. Após a peça, terá lugar a habitual Sessão de 
Encerramento do Encontro. 
E como o Grupo Paroquial de Teatro também 
não fi ca insensível à necessidade de ajuda a ou-
tros Grupos Paroquiais, decidiu este ano apoiar 
a Assembleia Paroquial de Jovens. Esse apoio 
vai ser dado através da “cedência” do lugar 
da habitual venda do Grupo. Este ano, a ven-
da será da responsabilidade da APJ, para que 
assim consigam angariar alguns fundos para 
poderem ter uma representação nas Jornadas 
Mundiais da Juventude de 2008, em Sidney, na 
Austrália.
É isto o que este ano temos para oferecer ao 
nosso público. E porque o público também 
faz parte do espectáculo, desempenhando um 
papel importantíssimo na construção da produ-
ção, aqui fi ca, mais uma vez o apelo: venham 
com as vossas famílias ao Teatro! A entrada é 
livre e não há qualquer compromisso, apenas a 
certeza de apreciar o bom Teatro amador portu-
guês! Tenho a certeza que não se arrependerão 
de forma alguma. Esperamos por si nas cadei-
ras do Salão Paroquial, nestes sete sábados, 
sempre às 21h45min.

Viva o Teatro!
Ana Isabel Faria

A Catequese no Centro Franciscano, à semelhança do que tem vindo a suceder todos os anos, foi 
iniciada no passado dia 29 de Setembro, com reuniões de Pais por cada um dos Grupos do 1º ao 
10º e Grupo de Jovens, correspondentes às cerca de quatro centenas de catequizandos inscritos.
A Catequese deste ano, terá como tema central e convergente para todos os anos o seguinte: 
“Eucaristia, Palavra e Pão….”
A primeira sessão de Catequese foi a 13 e 14 de Outubro e os horários para o ano que agora 
começou são publicados no quadro ao lado.
Este ano surge como grande projecto da Catequese do Centro Franciscano a Catequese para 
Adultos que, subordinada ao mesmo tema “Eucaristia, Palavra e Pão…” será da responsabilida-
de do Padre Marcelino.

Simão Bártolo

Coro dos Pastorinhos
Uma Nova Etapa
Com o início de um novo ano lectivo, é hora de vermos regressar to-
dos os jovens às sessões de Catequese, desde os mais pequenos aos 
mais graúdos. Ora, este regressar da Catequese quer também dizer que 
o “Coro dos Pastorinhos” volta a animar as Celebrações Eucarísticas 
das 16.30h, de sábado. Consequentemente, o recém-formado Coro do 
Sagrado Coração de Jesus, que esteve a substituir o coro das crianças 
enquanto decorriam as férias, vai entrar “de férias”, preenchendo as 
ocasionais “faltas” dos restantes coros residentes na nossa Paróquia, e 
regressando de forma mais “assídua” aquando das habituais paragens 
de calendário da Catequese, (nas férias do Natal, entre meados de De-
zembro e o início de Janeiro, eventualmente por alturas do Carnaval e 
nas férias da Páscoa, durante parte do mês de Março).
No entanto, o Coro dos Pastorinhos vai sofrer uma mudança assina-
lável: a Cláudia Camelo, fundadora e responsável por este Coro até à 
data, tendo entrado num novo projecto profi ssional, viu-se sem possi-
bilidade de continuar a dirigi-lo. Assim, foi-me proposto pelo nosso 
Pároco assumir o papel por ela ocupado até agora, para que este Coro 
infantil possa continuar. Aceitei o convite do Sr. P.e Lemos com bastan-
te alegria, até porque há alguma tradição familiar neste tipo de Coro. 
Será uma nova experiência, tanto para mim, (já que estou envolvida 
em dois Coros de gente “mais graúda”), como para os pequenos, que 
até aqui sempre estiveram habituados à Cláudia. Para mim vai ser enri-
quecedor, não exactamente fácil, dada a minha juventude, mas...
Vou adorar, de certeza!

Mariana Sequeira

Milium Além Fronteiras
O Coro Milium vive agora um momento menos feliz no que diz respeito 
ao número de elementos com que pode contar. Há, contudo, aconteci-
mentos que nos mostram como, mesmo sendo ás vezes grande o desâni-
mo, o nosso pequeno esforço pode ser grande para alguém. 
Há cerca de um ano, uma senhora que desconhecíamos, abordou-nos 
no fi nal da celebração para nos felicitar pelos cânticos, em especial pelo 
cântico de Acção de Graças - “Quis sempre viver a teu lado”. Solicitou-
nos uma fotocópia para levar para a Suíça onde é emigrante e se encontra 
ligada também à Paróquia de uma comunidade portuguesa. Sugerimos 
emprestar à Senhora um dos nossos livros para que pudesse levar todas 
as letras de que gostasse. Quando nos veio devolver o mesmo, quise-
mos oferecer-lhe um CD nosso, gravado na cerimónia de um dos nossos 
aniversários. A Senhora agradeceu muito e nós fi camos contentes que ti-
vesse apreciado o gesto. Grande foi a nossa surpresa quando num destes 
fi ns de semana, um ano depois, essa mesma Senhora veio ter connosco 
com um presente de retribuição, mas principalmente com palavras de 
profundo agradecimento pela alegria das crianças portuguesas a quem 
dá Catequese, ao ouviram e aprenderem as nossas músicas, que agora 
cantam também nas suas próprias celebrações. Podemos dizer que o Mi-
lium chegou “lá fora”. Obrigada D. Isaura ( perdão caso não seja este o 
nome mas foi o que percebemos da assinatura do cartão manuscrito que 
acompanhava o presente)... Revigorou o nosso cansaço, fez-nos sentir 
úteis e, relembrou-nos que mesmo poucos, podemos fazer a diferença, 
pois como refere a célebre frase de Madre Teresa, o nosso esforço pode 
ser uma gota de água no Oceano, mas sem ele o Oceano seria menor.
O Milium continuará....
P’lo Coro Milium

Teresa Teixeira

Catequese  no Centro Franciscano de Pastoral e Acção Social 1º Volume
2º Volume
3º Volume
4º Volume
5º Volume
6º Volume
7º Volume
8º Volume
9º Volume
10º Volume

Jovens

11,00 h
15,00 h
10,00 h
15,00 h
15,00 h
10,00 h
17,45 h
17,45 h
17,45 h
17,45 h
17,45 h

Sábado
Sábado

Domingo
Sábado
Sábado

Domingo
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
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Inauguração Do Centro De Dia Do Monte Espinho

Passeio Do Dia Europeu
Sem Carros
A Junta de Freguesia de Leça da Palmeira co-
memorou o Dia Europeu sem Carros no pas-
sado dia 22 de Setembro, com um passeio de 
bicicleta pelas principais ruas de Leça, num 
percurso de cerca de 6 km.
A concentração fez-se junto ao edifício da 
Junta de Freguesia, por volta das 10h da ma-
nhã e para além dos muitos e bem equipados 
Leceiros de todas as idades que responderam 
positivamente à iniciativa, teve a presença de 
fi guras ligadas ao ciclismo, como Venceslau 
Fernandes (vencedor da Volta a Portugal em 
1984 e pai da campeão de triatlo Vanessa 
Fernandes) e Manuel Zeferino (vencedor da 
Volta a Portugal em 1981 e director despor-
tivo da equipa LA/MSS – vencedora da Volta 
em 2007), e ao atletismo, como António Pinto 

(Campeão da Europa dos 10.000m em 
1998 e recordista da Europa da Mara-
tona) e Paulo Catarino (atleta de fundo 
residente em Leça).
A Autarquia Leceira associou-se, assim, 
à campanha “Na Cidade sem o meu 
Carro!” que teve início em França em 
1998. A Comissão Europeia passou a adoptá-
la a partir de 2000, através da criação do “Dia 
Europeu sem Carros” – dia 22 de Setembro 
– com o objectivo de apoiar o desenvolvimen-
to de cidades limpas, onde os transportes pú-
blicos satisfaçam as necessidades individuais 
dos cidadãos. 
Aqui, o meio de transporte privilegiado foi 
a bicicleta, mas houve cidades em que foi 
dada total liberdade de escolha do “veículo”: 

“calcantes”, bicicleta, trotinete, patins, skate, 
enfi m… tudo menos o automóvel, que é um 
forte contribuinte para o descontrole nas emis-
sões de CO2 para a atmosfera, principal cau-
sador do efeito de estufa.
É sobretudo uma iniciativa a favor do ambien-
te e consequentemente a favor da qualidade de 
vida, presente e futura.

Marina Sequeira

Foi inaugurado no passado dia 16 de Se-
tembro o Centro de Dia do Monte Espinho, 
integrado no Complexo de Habitação So-
cial, com o mesmo nome, situado na zona 
norte da Freguesia de Leça da Palmeira.
Este Centro de Dia, com capacidade para 
acolher 90 pessoas, inclui ainda as valên-
cias de Centro de Convívio e Serviço de 
Apoio Domiciliário.
Este espaço foi construído juntamente com 
as habitações sociais e foi cedido à Asso-
ciação de Amigos da Terceira Idade (ATI) 
que terá a responsabilidade da sua Gestão.
De salientar ainda que complementarmente 

à cedência do espaço a Câmara de Matosi-
nhos subsidiou a instituição com cerca de 
60 mil euros para comparticipar na aquisi-
ção de equipamento para as novas instala-
ções e de uma viatura de nove lugares para 
transporte de utentes e funcionários do 
Serviço de Apoio Domiciliário.
A ATI celebrou ainda um protocolo com 
o Centro Distrital de Segurança Social do 
Porto, para obter apoio nas despesas de 
funcionamento do Centro de Dia do Monte 
Espinho.
Para além da presença de representantes da 
autarquia, da ATI, da Junta de Freguesia, 

de diversas entidades e de muitos utentes a 
inauguração contou ainda com a presença 
do Presidente da Câmara, Dr. Guilherme 
Pinto e do nosso Pároco, Padre Fernando 
Lemos, que procedeu à bênção da referi-
da carrinha assim como das novas instala-
ções.
No fi nal da cerimónia de inauguração ac-
tuou o coro da ATI ao qual se seguiu um 
alegre convívio, assinalando-se assim a 
abertura de mais este importante serviço 
de apoio aos mais idosos de Leça da Pal-
meira.

AG
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República Dominicana: Miséria, Indigên-
cia, Desemprego e Droga

D. Rafael Felipe Núñez, Bispo de Barahona, 
segundo a Agência Zenit, fez recentemente a 
denúncia da situação que o país vive. Afi rma 
que 80% dos habitantes da região Enriquillo 
vive em estado de total indigência e que mais 
de 30% não dispõem de documentos de iden-
tidade, e consequentemente, não têm qual-
quer assistência sanitária. D. Rafael Felipe 
Núñez salienta o facto de inúmeras comuni-
dades não possuírem água potável, serviços 
higiénico-sanitários, escolas. Afi rma que as 
poucas infraestruturas existentes são cons-
truídas pelas comunidades com a ajuda da 
Igreja e de outras entidades. Os problemas 
principais denunciados são o desemprego e 
a emigração. Afi rma o Bispo que nos últimos 
anos, aumentou notavelmente na região o 
tráfi co de drogas. Muitas pessoas vivem do 
expediente de recolher pacotes de droga nas 
praias, especialmente nas regiões de Enri-
quillo e Oviedo, e alguns passam o dia inteiro 
na beira do mar, à espera da mercadoria. As 
autoridades militares não dispõem de pessoal 
sufi ciente para manter o mercado da droga 
sob controle. 

Regulamentação do Acompanhamento Re-
ligioso nos Hospitais

O Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) manifestou há 
dias a sua discordância sobre alguns pontos 
do projecto de decreto-lei apresentado pelo 
Governo para regulamentar a assistência re-
ligiosa nos hospitais. No fi nal da reunião do 
Conselho Permanente, o secretário da Confe-
rência Episcopal Portuguesa (CEP), D. Car-
los Azevedo, classifi cou o projecto “inconce-
bível” e “inaceitável”. Razão: “não atender 
aos direitos do doente e não estar de acordo 
com tudo aquilo que aqui tem sido avançado 
neste sector”, sobretudo através do trabalho 
da Coordenação Nacional das Capelanias 
Hospitalares. Manifestou a esperança da 
Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) de 
que o projecto possa ser revisto e não avance 
nos moldes actuais. Lamentou ainda que te-
nham sido pedidas respostas “em pleno perí-
odo de férias”. D. Carlos Azevedo deixou em 
aberto a possibilidade de voltar a discutir este 
projecto com o Governo.

China: Bispo católico morre após 8 anos de 
prisão

Segundo notícia veiculada pela Zenit, o Bis-
po católico chinês D. Han Dingxiang faleceu 
no passado dia 9, na maior solidão, após oito 
anos de prisão. Alguns dos seus familiares 
foram chamados à pressa pelos autoridades 
da prisão. D. Han Dingxiang tinha sido le-
vado horas do falecimento para um hospital. 
As autoridades não permitiram a presença 
de sacerdotes e de fi éis. Cerca de seis ho-
ras após a morte, as autoridades ordenaram, 
pelas 5 h (locais), a incineração de D. Han 
Dingxiang. As suas cinzas foram enterradas 
imediatamente num cemitério público. Sal-
vo alguns familiares, ninguém viu o corpo 
do Bispo, nem houve sacerdotes ou fi éis no 
seu enterro. Tinha 71 anos, em 35 dos quais 
sofreu privação de liberdade num campo de 
trabalho, na prisão ou em prisão domiciliária. 
Foi ordenado presbítero em 21 de Novembro 
de 1986 e ordenado bispo em 19 de dezem-
bro de 1989. 

Presidente do Sudão encontra-se com o 
Papa 

Por mediação da Caritas Internationalis, o 
presidente do Sudão, Omar al-Bashir, acei-
tou encontrar-se com o Papa Bento XVI. 
Este encontro, segundo esta organização, é 
de grande importância, ou seja, “uma precio-
sa oportunidade”, para a paz no Sudão, em 
especial na zona do Darfur. Recorde-se que 

a crise de Darfur é uma das maiores do mun-
do. Actualmente, há cerca de 2,2 milhões 
de refugiados. O êxodo da população não 
pára. Só nos primeiros seis meses de 2007, 
o número de refugiados foi de 170 mil. Re-
corde-se ainda que Bento XVI tem lançado 
numerosos apelos ao Sudão para trabalhar no 
sentido de acabar com o confl ito de Darfur. 
Nesta região, nestes quatro anos confl itos, já 
morreram 200 mil pessoas. A Caritas Inter-
nationalis considera que a paz em Darfur só 
poderá ser alcançada quando os governantes 
se comprometerem numa política de respeito 
a toda a população. O encontro realizou-se 
no passado dia 14 em Castel Gandolfo. 
Foram abordados os seguintes assuntos: a 
defesa da vida e da família, o respeito e a 
promoção dos direitos humanos e a liberdade 
religiosa.

Congresso Internacional da Pastoral das 
Prisões

Decorreu em Roma, de 5 a 12 de Setembro, o 
Congresso Internacional da Pastoral das Pri-
sões com o tema “Descobrir o rosto de Cris-
to em cada pessoa presa. Jesus chama-nos”, 
que teve a participação da Organização das 
Nações Unidas. Participaram 200 delegados 
de 62 países. 
O Papa Bento XVI associou-se a este even-
to com uma mensagem em que se manifesta 
contra o tratamento dado aos presos em vá-
rias cadeias do mundo, afi rmando que, “em 
nenhuma circunstância”, a tortura pode ser 
aplicada. E citou o Compêndio da Doutrina 
Social da Igreja: “Reitero que a proibição 
da tortura não pode ser violada em nenhuma 
circunstância”. Bento XVI pediu aos par-
ticipantes neste Congresso para que sejam 
intermediários “na ajuda à eliminação destes 
comportamentos desumanos”. 
Também um dos representantes da Organi-
zação das Nações Unidas sublinhou que as 
torturas são “utilizadas em muitas prisões 
do mundo”. Esclareceu que determinados 
castigos, como “isolamento nas celas e proi-
bição de leitura”, são consideradas torturas. 
As minorias étnicas e religiosas e os doentes 
mentais são as pessoas que mais sofrem este 
tipo de castigos. 

In “Voz Portucalense”
AG
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CANTINHO DA MÚSICA

Édith Piaf, nome artístico de Édith 
Giovanna Gassion, nasceu no bair-
ro de Belleville, em Paris, a 19 de 
Dezembro de 1915 e foi o expoente 
máximo do estilo francês da chan-
son. De ascendência materna italiana, 
estava-lhe no sangue a música, pois 
a mãe cantava em cafés e o pai era 
acrobata de rua.
Começou a cantar com 14 anos, 
acompanhando as acrobacias do pai, 
para logo se impor sozinha no pano-
rama musical francês. Não foi fácil 
esse caminho. Aos 21 anos, já com o apelido “Piaf” (passarinho), lançou o seu 
primeiro disco, Les Mômes de La Cloche.
Também autora, escreveu o seu maior sucesso, La Vie en Rose, durante a ocupa-
ção alemã de Paris, na Segunda Guerra Mundial. A sua popularidade internacio-
nal atingiu o auge durante os anos 50, quando cantou e encantou pela Europa, 
Estados Unidos e América do Sul, apesar dos problemas de saúde causados por 
um acidente de viação.
Morreu em Grasse, a 10 de Outubro de 1963, com 48 anos.

Mariana Sequeira
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Palavras Cruzadas - N.º 226
Por José Soares

Horizontais: 1- narrativa fabulosa de 
origem popular; homem de pequena 
estatura (fi g.). 2 - nome de mulher; be-
nefício; aguardente de cereais. 3 – título 
dado ao soberano da Pérsia, sabor pi-
cante; apelido. 4 – acolher. 5 – molha-
dela; aversão. 6 – autorização para o 
doente sair do hospital; chamariz (fi g.). 
7 – canoa de casca de árvores; retum-
bar. 8 – ligeiras. 9 – ruténio (s.q.); cam-
pesino; ouro (s.q.).  10 – ave corredora; 
tranquilidade; naquele lugar. 11 – mais 
bom; sorte ou fortuna adversa.
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Estamos unidos a Cristo pelo Espírito

O Senhor diz que Ele mesmo é a videira, e como que 
a ama e a mãe das varas que dela rebentam. Com efei-
to nós fomos regenerados a partir d’Ele e n’Ele, no 
Espírito, para dar frutos de vida, mas de uma vida 
no0va que consiste essencialmente no amor operoso 
para com Ele. Dantes dávamos frutos murchos duma 
vida decadente.
Somos, pois, conservados no ser, inseridos de algum 
modo n’Ele, se nos prendemos tenazmente aos santos 
mandamentos que nos foram dados, se pomos todo 
o empenho em conservar o grau de nobreza conse-
guido, e se não permitirmos que seja contristado o 
Espírito que habita em nós, aquele Espírito que nos 
revela o sentido da inabitação divina.
O modo com o qual nós estamos em Cristo e Ele em 
nós é-nos explicado por São João:”Por isto se conhe-
ce que permanecemos n’Ele e Ele em nós: pelo Espí-
rito que nos concedeu” (1 Jo.3,24;cf.4, 13). Tal como 
a raiz comunica aos ramos as qualidades e a condição 
da sua natureza, assim o Unigénito Verbo de Deus 
confere aos homens, e sobretudo àqueles que lhe es-
tão unidos por meio da fé, o seu Espírito.
  

(S.Cirilo de Alexandria, in “Io.ev.,lib.10,2)

A palavra dos Mestres

Verticais: 1 – pensamento adoptado 
como regra de procedimento; carrua-
gem. 2 – partida; remoinho de água; 
alúmen. 3 – tântalo (s.q.); mesa em que 
se celebra a missa, no culto católico; 
alumínio (s.q.). 4 – tornar chato. 5 – pão 
de milho; arruaça (fi g.). 6 – esmolei; in-
dignar. 7 – imóvel; devorador. 8 – fun-
damental. 9 – magnésio (s.q.); alegrias; 
ala do exército. 10 – aqui está; vazia; 
fi leira. 11 – ganhar humidade (a madei-
ra) (prov.); criticar.

Farmácias
de Serviço
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Agosto e Setembro
António Amaral
António Oliveira
Francisco Ferreira Santos
José G. Martins Ledo
Maria Alice Costa

10.00  €
10.00  €
15.00  €
10.00  €
25.00  €

Missas

16h30 sábado

19h sábado

11h domingo

19h domingo

9h Monte Espinho

Tudo isto totalizou a importância de 718,40 Eu-
ros. Também se receberam muitas peças de 
roupa e tudo isto será distribuido pelos nossos 
pobrezinhos conforme as suas necessidades.

Dia da Caridade

Baptismos: Dia 2-Rita Maria dos Santos 
Marques, fi lha de Vitor Manuel Marques e 
de Elsa Maria Marques dos Santos. André 
Filipe Lopes, fi lho de Amaro João Santos e 
de Cláudia Maria Lopes. Daniela Cruz Pires, 
fi lha de Fernando Manuel Pires e de Susana 
Maria Pires. Beatriz Sofi a Capelão Vital, fi -
lha de Emanuel dos Santos Vital e de Marta 
Sofi a Vital. Letícia Oliveira Simões, fi lha de 
Cláudio Simões e de Alexandrina Simões. 
João da Nova Oliveira, fi lho de Carlos An-
tónio Oliveira e de Maria Fátima Oliveira. 
Carlos Alexandre Magusto e Luna Magusto, 
fi lhos de Eugénio Magusto e de Maria As-
sunção Frasco. Afonso Soares Cardoso, fi lho 
de Márcio Fernando Cardoso e de Andreia 
Margarida Cardoso. Cristiano Miguel Ribei-
ro, fi lho de Carlos Manuel Ribeiro e de Pau-
la Cristina Freitas. Dia 8-André Gonçalves 
Monteiro, fi lho de Óscar Manuel Monteiro 
e de Marta Sofi a Gonçalves. Dia 9-Caroli-
na Oliveira Gomes, fi lha de Jorge Gomes e 

de Neima Oliveira. Dia 13-Sara Pinto, fi lha 
de Júlio Pinto e de Maria Conceição Pinto. 
Dia 15-Afonso Fonseca e Sá, fi lho de Afon-
so Sá e de Maria Teresa Sá. Dia 16-Afonso 
Nuno Gil Pinto, fi lho de Pedro Nuno Pin-
to e de Márcia Gil. Rodrigo Silva, fi lho de 
Nuno Manuel Silva e de Susana Fernandes. 
Francisco Folha, fi lho de Mário Folha e de 
Joana Silva. Dia 29-Manuel Maria Torres 
Teixeira, fi lho de Joaquim Teixeira e de No-
émia Santos Torres. Cristovão Macambira, 
fi lho de Tiago Macambira e de Paula Susana 
Macambira. Francisco Gomes, fi lho de Tiago 
Manuel Gomes e de Ariana Callegaro.

Casamentos: Dia 1-António Manuel Ferrei-
ra Taboada e Isabel Maria Carvalho Silva. 
Hermenegildo Valente Carlos e Paula Ale-
xandra Carvalho. Fernando Manuel Alves e 
Ana Virgínia Ribeiro. Dia 15-Nuno Miguel 
Ferreira e Marlene Maria Ferreira. Carlos 
Alberto Pereira e Andreia Manuela Pinto. 

André Filipe da Rosa e Marta Sofi a Oliveira. 
Dia 16-Irandeck Lucas de Lima e Carla Ale-
xandra Pereira Festas.

Óbitos: Dia 1-Alberto Fernando Vieira. 
Dia 3-Maria Adelaide Pereira. Dia 4-Nuno 
Alexandre Poças e Juventina Pentieiro. Dia 
5-Amélia de Jesus Vasconcelos e António 
Pinto de Carvalho. Dia 6-José Casanova de 
Oliveira. Dia 7-Olimpia Rosa Marques. Dia 
8-Conceição Trindade Crista. Dia 11-Glória 
de Almeida. Dia 12-Padre António Gonçal-
ves e Rosa Mendes. Dia 13-Isabel Oliveira 
Rodrigues Silva. Dia 14-José Luís Igreja 
Moreira. Dia 15-Olinda Maria Labrita, Elias 
Gonçalves e Floriano Peneda. Dia 22-Maria 
Manuel Teixeira de Matos. 

Bodas de Prata: Dia 11 José Eleutério Go-
mes e Maria das Dores Oliveira.
Bodas de Ouro: Dia 8-Paulino Leite da Sil-
va e Isabel Macedo.

Movimento Demográfi co - Setembro
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Euros

162,00€

74,20€

317,70€

115,00€

49,50€

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
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19h00

19h00
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19h00
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8h30
8h00
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8h30

8h15

8h00
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9h30
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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

O coração puro é aquele que, amando Deus
acima de todas as coisas, sabe, também,

vê – Lo em todas as coisas e em toda a parte.

(Pierre Teilhard de Chardin,
in “Hymne de l’Univers”) 

Pensamento
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da”. Para incentivar a devoção à Virgem 
Imaculada, fundou a “revista azul”, desti-
nada essencialmente a operários e trabalha-
dores rurais, com uma tiragem de cerca de  
5 000 exemplares. Também os sacerdotes 
não foram esquecidos, pois para eles editou 
a “Miles Immaculatae”. 
 No Outono de 1927 o Príncipe Maria Dru-
cki-Lubecki doou-lhe um terreno nos arre-
dores de Varsóvia, em cuja área Frei Maxi-
miliano montou uma tipografi a e conseguiu 
iniciar a comunidade conventual de Nie-
pokalanow que signifi ca “cidade de Maria 
Imaculada”.  Nessa comunidade se formou 
um centro de comunicação social cristã, 
com uma estação de rádio e um  diário a que 
chamou “Pequeno jornal” com tiragem de 
200 000 exemplares.
Em 1931, tendo o Papa Pio XI conhecimen-
to de que a maior aspiração de Frei Maxi-
miliano era levar a todo o mundo a devoção 
à Imaculada Mãe de Deus, propôs- lhe a 
tarefa de evangelizar o Japão. O santo fran-

ciscano aceitou com alegria e logo partiu 
para aquele longínquo país. Ficou em Na-
gasaki, onde fundou, também, outra “cidade 
da Imaculada”  (em japonês “Mugenzai no 
Sono”); nesta cidade publicou a revista “Ca-
valeiro da Imaculada” que alcançou 50 000 
exemplares de tiragem. 
Em 1939, corriam mundo notícias confusas 
e perturbadoras, que faziam prever acções 
belicosas na Europa. Preocupado, Maxi-
miliano regressou à Polónia e assumiu a 
direcção do seu convento, que então teria 
762 religiosos, e onde recebiam forma-
ção religiosa cerca de 200 jovens. Muito 
em breve teve inicio uma nova e violen-
ta fase da vida de toda a Polónia e, muito 
especialmente, do nosso São Maximiliano 
Maria Kolbe, que será descrita n’A VOZ 
DE LEÇA do próximo mês, proporcionan-
do momentos de elevação espiritual, para 
glória de Deus. 

(Continua no próximo número)  

Nota prévia: - Dada a grande riqueza bio-
gráfi ca desta notável Figura da Igreja, opta-
se pela publicação em dois números do jor-
nal.  
                       
Seu nome de baptismo foi Raimundo Kol-
be. Nasceu no dia 8 de Janeiro de 1894, em 
Zdunska-Wola – Polónia. Seus pais, Júlio 
Kolbe e Maria Dabrowska, eram operários, 
de fracos recursos, mas profundamente reli-
giosos, duma fé muito fi rme, sempre atentos 
às exigências da vontade de Deus. Nessa fé 
foi criado e educado o pequeno Raimundo, 
que desde muito novo foi propenso à oração 
e louvor de Deus. Aos 9 anos de idade, en-
quanto de joelhos orava, apareceu-lhe a Vir-
gem Maria, de quem era muito devoto. Tra-
zia numa mão uma fl or branca representando 
a virgindade, e na outra uma fl or vermelha 
a simbolizar o martírio. Oferecendo-lhas, 
perguntou ao jovem qual das duas escolhia. 
Raimundo respondeu: “ As duas!”
 Com 13 anos ingressou no seminário da 
Ordem dos Frades Menores  Franciscanos 
(Conventuais). Na sua profi ssão religiosa 
adoptou o nome de Maximiliano Maria. 
Era um aluno brilhante e, como estudante de 
grande valor intelectual, foi mandado para 
Roma, onde obteve doutoramento em teolo-
gia e fi losofi a. Ali aprimorou a sua especial 
devoção à Mãe de Deus e, em 1917, revolta-
do com as manifestações maçónicas que en-
tão grassavam nas ruas de Roma, com seis 
outros jovens monges, conseguiu permissão 
superior para fundar a associação de apos-
tolado mariano “Milícia da Imaculada”, 
para “converter pecadores, hereges e cis-
máticos, particularmente franco - maçons, 
e trazer todos os homens ao amor de Maria 
Imaculada”. - Um ano depois foi ordenado 
sacerdote e passou a leccionar teologia, no 
Seminário Franciscano de Cracóvia.   
Com um notável carisma de apostolado 
através da imprensa, a partir de 1922 Frei 
Maximiliano  fundou várias revistas, a pri-
meira das quais a “Cavaleiro da Imacula-
da”, mensal, que chegou a uma tiragem de 
um milhão de exemplares. Para crianças, 
editou o “Pequeno Cavaleiro da Imacula-
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