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São Miguel Arcanjo
O Nosso Padroeiro

A VOZ DE LEÇA regressa após o mês das cha-
madas “férias” de Verão, num ano – 2007 - que, 
segundo o Antigo Testamento, seria um “ano sa-
bático” – um ano a cada seis, de descanso e de 
graça, (sobretudo após o grande jubileu do ano 
2000), para afastamento do trabalho e reavaliação 
da vida pessoal. Não podendo parar um ano, aqui 
como em qualquer actividade profi ssional, fi ca só 
a curiosidade de referir mais uma característica es-
pecial deste ano terminado em 7, depois do anún-
cio das Novas Maravilhas do Mundo, anunciadas 
a 7/7/2007.
Assim, após o habitual mês “sabático”, neste Jor-
nal fi zemos de algum modo alguma reavaliação de 
“meios”, porque esta edição de Setembro inicia 
um ciclo diferente no que respeita ao seu processo 
de elaboração – deixamos de ter a colaboração do 
Manuel José Carneiro, que fez a composição gráfi -
ca neste últimos anos, e regressamos ao “contacto 
directo” com a Gráfi ca Firmeza, que foi a “nos-
sa” tipografi a durante muitos anos, (de Janeiro de 
1974 a Março de 2000). Retomamos essa parceria 
com muito gosto. 
O grande destaque deste mês vai para as Festas 
locais, de que destacou, entre 27 de Julho e 5 de 
Agosto, o Festival Internacional de Artes e Tradi-
ções Populares de Matosinhos, FESTARTE, que 
como é habitual trouxe colorido e animação a Leça 
da Palmeira, num verdadeiro intercâmbio entre a 
nossa cultura e tradições e as que nos são trazidas 
pelos Grupos estrangeiros participantes. As Fes-
tas Leceiras são retomadas agora, em Setembro, 
com a celebração do nosso Padroeiro, S. Miguel 
Arcanjo, sendo a Missa Solene e a Procissão em 
sua honra os eventos mais relevantes.
Merece também referência o II Torneio de Futsal 
Padre Fernando Cardoso de Lemos, que A VOZ 
DE LEÇA voltou a organizar, que voltou a ser 
ganho, (obviamente…), pelos Acólitos da Igreja, 
mas que este ano correu lindamente, apesar de ter 
tido apenas quatro equipas. Desta vez aconteceu 
aquilo que foi a intenção inicial quando surgiu a 
ideia de organizar o Torneio – convívio e sobretu-
do boa disposição.
Então cá estamos para mais onze edições, quando o 
Verão acabou de dar lugar ao Outono, no calendá-
rio, depois de no seu tempo próprio não ter estado 
lá muito certo, embora nem nos possamos queixar 
muito quando vemos o que aconteceu no resto da 
Europa: das cheias de Julho na Grã-Bretanha, aos 
incêndios que devastaram a Grécia. 
Ainda somos “o cantinho à beira - mar plantado”.

Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA

www.avozdeleca.blogspot.com - vleca@sapo.pt
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

A Escola, Espaço para
Instruir e Educar

Na hora presente, marcada por mudanças 
profundas e rápidas, a Escola, pede uma 
refl exão necessária e urgente, no sentido de 
se ir transformando, num espaço pela vida e 
para a vida.

Educar é promover 
Ensinar é ajudar a aprender. Trata-se duma 
relação interpessoal, entre o adulto e o edu-
cando, em ordem ao desenvolvimento global 
da pessoa.

Os agentes da educação
Os primeiros e principais educadores, são os 
pais. A eles, compete o direito e o dever de 
educar, não podendo por isso, fugir ao cum-
primento desta gravíssima obrigação. Pais 
justos, já estão a educar os seus fi lhos na jus-
tiça; pais verdadeiros, já estão a educar os fi -
lhos na verdade; como também pais crentes, 
já estão a educar os seus fi lhos na fé. Porque 
cada um, transmite aquilo que vive.

Para levar a cabo, tão nobre missão, a 
família precisa e tem todo o direito ao 
apoio da sociedade, onde nomeadamen-
te os meios de comunicação social, têm 

uma gravíssima responsabilidade, dada a 
pobreza de valores e critérios, que tantas 
vezes transmite.

Educação integral
A educação do educando, deve abranger to-
dos os aspectos: físicos, mentais, afectivos, 
sociais e religiosos da pessoa. Infelizmente, 
muitas vezes, a Escola limita-se à educação 
intelectual, sem educar na educação dos ou-
tros aspectos atrás mencionados. A educação 
integral, visa, formar, não apenas o profi s-
sional, mas a pessoa que vai exercer esta ou 
aquela profi ssão.

Escolas Novas e Educação Nova
As chamadas “Escolas Novas “, ou “Educa-
ção Nova”, que têm vigorado, sobretudo, a 
partir da segunda metade do século vinte, até 
aos nossos dias, propõe métodos mais acti-
vos, uma Escola para a vida e pela vida, uma 
Escola mais livre e criativa, centrada sobre 
o educando e os seus interesses, uma Escola 
aberta à natureza, onde a actividade  manual 
desempenhasse um papel importante, e onde 
fosse respeitada a individualidade de cada 
aluno.

Escola aberta, onde o edifício escolar, esteja 
aberto a outras iniciativas e a professores, 
que nalguns momentos, podem ser até os 
próprios pais, ou quem tiver algum valor a 
transmitir.

Escola para a vida e pela vida
Num inquérito feito a alunos, sobre o que 
esperavam da Escola, as expectativas, foram 
assim mencionadas: formar par uma profi s-
são, dar uma boa cultura geral, permitir o 
desenvolvimento da personalidade, preparar 
para a vida em sociedade.

Feliz a Escola, se ela for capaz de formar de 
verdade, para os novos tempos do terceiro 
milénio. Muito depende da boa vontade e da 
responsabilidade dos governantes e particu-
larmente dos mais directamente interessados 
na Escola: Educadores, Alunos e Pais.

Que a Escola seja uma Escola pela vida e 
para a vida.
Sê-lo-á, se a escola for, uma Casa de Instru-
ção, mas também um espaço de Educação, 
onde os Educadores transmitem sobretudo 
aquilo que vivem.
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Como foi mencionado várias vezes, eram 
inúmeros aqueles que pensavam que toda a 
história das aparições era uma grande farsa 
e de tudo faziam para por fi m a tal embus-
te.
Porém pareciam ser em maior número os 
que acreditavam, e realmente a quantidade 
de crentes tinha aumentado de forma extra-
ordinária, estando presentes no dia 13 de Se-
tembro cerca de 25 mil pessoas, na Cova de 
Iria. Os três videntes começaram a sentir to-
dos os sinais comuns a todas as aparições da 
Virgem. “Que é que Vossemecê me quer?” 
perguntou Lúcia a Nossa Senhora, naquele 
dia, ao que esta respondeu: “Continuem a 
rezar o terço todos os dias, para alcançarem 
o fi m da guerra… Em Outubro farei o mila-
gre, para que todos acreditem.”  Do dia 13 

de Setembro até ao dia 13 de Outubro, a vida 
as três crianças foi ainda mais atormentada 
do que antes. Todas aquelas pessoas que 
consideravam os acontecimentos de Fátima 
uma verdadeira farsa, incluindo os políticos 
e os inimigos da religião, começavam já a 
festejar ao imaginarem o fi m de toda esta 
história. Mesmo aqueles que acreditavam 
nos pastorinhos, padres e a própria família, 
tentavam convencer as crianças a desmentir 
tudo. Havia até quem recorresse a ameaças 
para os dissuadir. Mas eles nunca cederam 
e, pelo contrário, reafi rmavam tudo quantas 
vezes fosse necessário, confi ando sempre 
que a Graça de Deus estava com eles e com 
isto nada havia a temer.
  

João Teixeira

Quinta Aparição de Nossa Senhora de Fátima - 13 de Setembro

S. Miguel Arcanjo
S. Miguel Arcanjo, cujo nome signifi ca 
“quem como Deus”, é considerado o che-
fe dos exércitos celestiais e o Padroeiro da 
Igreja Católica universal. É o anjo do arre-
pendimento e da justiça. 
A veneração a Miguel data dos tempos mais 
antigos da história cristã, acompanhado de 
uma extensa tradição e lendas judias, que 
fazem dele um poderoso líder angélico, o 
príncipe dos arcanjos, com grande signifi -
cado na tradição cristã dos anjos. Ele teria 
supostamente visitado o imperador Cons-
tantino da Grécia, no ano 337, numa dramá-
tica aparição no Mausoléu de Hadrian, em 
Roma, em resposta a um apelo para acabar 
com a praga da peste. Sta. Joana D`Arc, 
credita Miguel como sendo um dos espíritos 
santos que a ajudaram e lhe deram a cora-
gem de salvar a França, durante a Guerra do 
100 anos, (1337-1455). 
Na tradição da Igreja, S. Miguel é o chefe 
dos anjos do céu. A Igreja honra-o com qua-
tro títulos: 
- O primeiro é o de anjo da morte, porque 
assiste cada alma na sua jornada fi nal após 
a morte, até ao céu, para o julgamento. A 
tradição diz que Miguel dá uma última 
oportunidade a todos, para se redimirem e 
entrarem nas grandezas do céu;
- O segundo é o de Padroeiro especial, pois 
foi o protector do povo escolhido do Antigo 
Testamento;
- O terceiro é o de supremo inimigo de Satã, e 
segundo o Livro das Revelações ele lutará com 
Satã e virá no fi nal dos tempos, comandando 
tropas de anjos do Senhor para a luta fi nal;

- O quarto é o de guardião da Igreja;
O papel de Miguel como anjo que cura é ce-
lebrado pelas Igrejas da Ásia Menor, onde 
existem várias igrejas com o seu nome, que 
são visitadas todos os anos por milhares de 
pobres e doentes. 
Os marinheiros da Normandia invocam-no 
como seu Padroeiro também. O Papa Pio 
XII, em 1950, nomeou S. Miguel Padroeiro 
dos policias. Este Arcanjo é também Padro-

eiro dos para-quedistas, dos motoristas de 
ambulâncias, dos paramédicos, fuzileiros 
navais e dos radiologistas, entre outros. 
É bom frisar, que este grandioso Arcanjo é 
igualmente o Padroeiro da nossa belíssima 
Paróquia – Leça da Palmeira.
S. Miguel é mostrado na arte litúrgica da 
Igreja como um anjo segurando um espada 
ou lança, um escudo e uma balança. O seu 
Dia é 29 de Setembro, quando é celebrado 
em conjunto com S. Rafael e S. Gabriel, os 
três gloriosos Arcanjos, citados nominal-
mente nas Sagradas Escrituras: S. Miguel, 
o príncipe da milícia Celeste, aquele que no 
prélio magno ocorrido no céu, derrotou o re-
voltoso Satanás e seus sequazes, precipitan-
do-os no inferno; S. Gabriel, o Embaixador 
de Deus, que levou à Santíssima Virgem o 
convite para ser Mãe do Messias; e S. Ra-
fael, um dos sete Anjos que assistem ante 
o trono divino, que curou a vista do velho 
Tobias e foi guia e protector do jovem de 
nome igual. 
Ao grande S. Miguel devemos pedir que nos 
assista nos combates do bem contra o mal; 
que ele, o chefe dos exércitos divinos, al-
cance aos Católicos o espírito da paciência e 
da combatividade, sempre que assim for ne-
cessário, para defender a Santa Igreja, quer 
na vida particular quer na vida pública. 
Que S. Miguel esteja ao nosso lado na hora 
da morte e no momento em que o Sacerdote 
o invoca em nosso nome, leve a nossa alma 
aos pastos da igreja Triunfante.  

Plácido Santos  
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Face aos resultados a Classifi cação Final foi a seguinte:

Equipa Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos
Marcados

Golos
Sofridos

Goal
Average Pontos

Associação dos Acólitos
Voz de Leça
Confraria de S. Miguel
Irmandade de Nossa Senhora

3 3 0 0 25 7 18 9
3 2 0 1 10 15 -5 6
3 1 0 2 11 19 -8 3
3 0 0 3 13 18 -5 0

Irmandade de Nossa Senhora
Voz de Leça
Irmandade de Nossa Senhora
Voz de Leça

Associação dos Acólitos
Voz de Leça 7

Associação dos Acólitos
Confraria de S. Miguel
Confraria de S. Miguel
Associação dos Acólitos

Confraria de S. Miguel
Irmandade de Nossa Senhora

13
4
3
3

0

6
3
5
2
6

7

Decorreu no Pavilhão da Escola EB 23 de Leça da Palmeira no dia 14 de Julho de 2007, o 
2º Torneio de Futsal “Padre Fernando Cardoso Lemos”. O Torneio teve a participação das 
Equipas d’ A Voz de Leça, da Irmandade de Nossa Senhora de Fátima do Monte Espinho, da 
Associação de Acólitos de Leça da Palmeira e da Confraria de S. Miguel. 
Devido ao reduzido número de equipas o Torneio realizou-se em moldes diferentes dos do ano 
transacto sendo que todos jogaram contra todos tal como num campeonato. Os jogos, dividi-
dos em duas partes de 15 minutos cada, tiveram os seguintes resultados:

II Torneio de Futsal
“Padre Fernando Cardoso Lemos”

O Torneio foi ganho, pelo segundo ano 
consecutivo, pela Associação de Acólitos 
de Leça da Palmeira, que, face à faixa etá-
ria das restantes equipas, venceu com natu-
ralidade o Torneio. O melhor marcador do 
Torneio foi o José Luís Barra da Associa-
ção de Acólitos com 8 golos. Mas mais im-
portante do que os resultados foi, sem som-
bra de dúvida, o espírito que presidiu ao 
Torneio deste ano, muito diferente do ano 
passado, com uma sadia competição, con-
vívio e até algumas situações caricatas que 

decorreram durante os jogos. Foi saudável 
ver tanto público presente nas bancadas, 
apoiando as suas equipas e incentivando 
os seus jogadores. Foi sempre este espírito 
que presidiu à organização deste torneio e 
ainda bem que fi nalmente algumas equipas 
perceberam defi nitivamente para que ser-
vem eventos deste género.: umas, porque 
optaram por não se inscrever, outras, por-
que souberam “aprender” com os erros da 
edição anterior. À noite realizou-se um jan-
tar no Restaurante “Ponte Móvel”, que se 

associou a esta iniciativa e que tão bem nos 
soube receber. No fi nal do Jantar foi feita 
a entrega dos prémios, sendo que este ano 
o Prémio Fair-Play foi atribuído por una-
nimidade à Equipa da Voz de Leça. Este 
é para nós, organização o melhor prémio 
do Torneio, porque é o mais difícil de con-
quistar. Para o ano cá estaremos para mais 
uma tarde de desporto e convívio, esperan-
do poder contar com mais equipas.

José Eduardo Sousa
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A nova PONTE MÓVEL entre as duas mar-
gens do rio Leça, no porto de Leixões, foi 
(fi nalmente…) inaugurada a 31 de Julho 
passado, com alguma pompa que a circuns-
tância requeria: foguetes, autoridades locais 
e nacionais, (apesar da ocasião pedir a pre-
sença do Ministro dos Transportes, veio a 
Secretária de Estado, o que é surpreendente 
quando estava em causa uma estrutura de ní-
vel mundial – a 4ª maior ponte basculante do 
planeta…).
Acima de tudo estiveram lá muitos Leceiros 
e não só, que durante sete meses viram a ve-
lha estrutura ser desmantelada e a nova surgir 
aos poucos, sem muitas confusões. 
Ali está a ponte nova, mais moderna, mais 
vistosa (apesar do azulão…), diferente. Dá 
um outro ar à paisagem e rivaliza agora com 
a marginal nas preferências de muitos como 
percurso para caminhadas ao serão, onde se 
vai tentando “queimar” os chamados pecadi-
lhos da boca…

Marina Sequeira

Características
A nova Ponte Móvel possui um vão de 92 
m de comprimento, o que faz dela a quar-
ta maior ponte basculante do mundo. A sua 
construção permitiu o alargamento simultâ-

neo do canal navegável de 59 m para 77,5 m, 
aumentando signifi cativamente a capacidade 
do Porto de Leixões e tornando possível a 
entrada de navios de maiores dimensões. A 
leveza desta estrutura e o inovador sistema 
hidráulico facilitam a sua abertura e fecho, 
melhorando o tráfego e reduzindo o tempo de 
espera entre as duas margens do Rio Leça.
O projecto, da inteira responsabilidade da 
APDL, contempla ainda o rearranjo urbanís-
tico da zona, tornando os acessos rodoviários 
à ponte mais bonitos e funcionais. Para além 
do alargamento do tabuleiro e dos viadutos, 
de 9,4 m para 10,7 m, juntamente com a cria-
ção de uma faixa pedonal coberta, a ponte 
conta também com dois núcleos de acessos 
verticais, constituídos por elevadores e esca-
das com ligação à estação de metro e às para-
gens dos autocarros, e com um sistema mais 
efi caz de iluminação e sinalização.
Em breve toda a circulação da zona benefi -
ciará ainda da inauguração da Portaria única 
e da VILPL (Via Interna de Ligação ao Porto 
de Leixões), que permitirá o acesso do tráfe-
go portuário à auto-estrada, retirando cente-
nas de camiões que, diariamente, congestio-
nam o tráfego da cidade.

José Eduardo Sousa

Nova Ponte Móvel foi inaugurada

Abriu ao público a 31 de Julho a maior loja da Península Ibéria da multinacional sueca IKEA. Além de móveis e decoração é também um espaço 
onde se pode experimentar comida sueca confeccionada (IKEA Food) e adquirir produtos típicos daquele país nórdico. A afl uência de público tem 
sido grande e refi ra-se que não tem havido grandes 
confusões nos acessos àquele espaço comercial, 
que foram muito bem pensados para as evitar.
Com uma área edifi cada de 36.000m², 2300 lugares 
de estacionamento, restaurante e cafetaria com ca-
pacidade para 750 pessoas, este espaço vem acres-
centar um motivo de interesse por Leça da Palmei-
ra, (apesar de se ver por aí por todo o lado que a 
IKEA inaugurou em Matosinhos…), agora que a 
EXPONOR está cada vez mais perto de se mudar 
para a Vila da Feira.

Marina Sequeira

79º Aniversário do Padre Lemos
O passado dia 13 de Julho foi de festa para a Paróquia de Leça da Pal-
meira – o nosso Pároco festejou os seus 79 anos. 
Inicialmente, o Sr. Abade não mostrou muita vontade de festejar o 
aniversário, mas após alguma insistência por parte de quem lhe está 
mais próximo na Paróquia, acabou por aceder a não deixar “passar em 
branco” uma data sempre importante na vida de qualquer pessoa. Tra-
tando-se do nosso Pastor, foi também uma ocasião para lhe dizermos 
“presente” .
A eucaristia das 19 horas, desta vez animada pelo recém-formado Coro 
do Sagrado Coração de Jesus, que se esmerou na preparação dos cân-
ticos, tendo até cantado um Kyrie como deve ser. Seguiu-se um jantar 
de confraternização, durante o qual reinou a boa disposição, se cantou 
o “Parabéns a Você” e o Sr. Padre Lemos soprou as velas.  A VOZ DE 
LEÇA saúda o seu Director, desejando-lhe muita saúde para que possa-
mos acompanhá-lo nesta data por muitos mais anos.

PARABÉNS, Senhor Abade!

Leça tem a maior loja IKEA da Península Ibérica
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Tal como em anos anteriores, decorreu entre 
os dias 27 de Julho e 5 de Agosto o Festival 
Internacional de Artes e Tradição Populares 
de Matosinhos, vulgarmente conhecido por 
FESTARTE. Ao longo de 10 dias foi possível 
apreciarmos a beleza dos trajes, as danças, a 
música, o artesanato e gastronomia da Espa-
nha, Equador, Eslováquia, Argentina, México, 
Roménia e Suíça. O FESTARTE teve início, 
como é habitual, com o hastear das bandeiras 
dos países e hinos nacionais na sexta-feira dia 
27, no adro da Igreja Matriz. Ali houve oportu-
nidade para vermos de perto e pela primeira vez 
os Grupos que nos visitaram. À noite, também 
como é habitual, realizou-se a Gala de Abertura 
na Praça da Cidadania em S. Mamede Infesta. 
Sábado de manhã foi o dia dedicado ao Encon-
tro Internacional de Etnografi a e Folclore, no 
Auditório Infante D. Henrique, na APDL, onde 
foi possível perceber com detalhe as tradições e 
os costumes destes países através de pequenas 
alocuções proferidas pelos responsáveis dos 
grupos. Sábado foi também o dia em que abriu 
a Feira de Artesanato (ver caixa). Domingo foi, 
naturalmente, o dia grande do FESTARTE. O 
dia começou bem cedo para todos, com a parti-
cipação na Eucaristia, onde sobretudo se pôde 
apreciar o Ecumenismo entre religiões e mais 
uma vez se ouviu a música e o canto de todos 
os países participantes. De tarde, houve o já ha-

bitual desfi le pela Avenida Dr. Fernando Aroso, 
que terminou no adro da Igreja Matriz. Foi a 
oportunidade para mais uma vez apreciarmos 
a alegria e a dança, mas sobretudo a boa dispo-
sição de todos os Grupos participantes, apesar 
do intenso calor que se fez sentir. Os Grupos 
foram ainda recebidos no Salão Nobre da Jun-
ta de Freguesia pelo Presidente da Autarquia 
Leceira, Dr. Pedro Tabuada. Seguiu-se o XX 
Festival Internacional de Folclore de Leça da 
Palmeira, no Parque Eng. Fernando Pinto de 
Oliveira, que contou naturalmente com os Gru-
pos estrangeiros e ainda com o Rancho Folcló-
rico “Os Pastores de S. Romão” – Seia, Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Lanheses – Via-
na do Castelo e Rancho Típico de Santa Maria 
da Reguenga – Santo Tirso, para além, é claro, 
dos Grupos organizadores do FESTARTE, o 
Rancho Típico da Amorosa – Leça da Palmei-
ra e o Rancho Típico de S. Mamede Infesta. À 
noite teve lugar o já tradicional Baile Folk na 
Escola EB 23 de Leça da Palmeira. Na segun-
da-feira, dia 30, o FESTARTE deslocou-se ao 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosi-
nhos, para a Recepção Ofi cial do FESTARTE, 
onde estiveram presentes todas as forças vivas 
do Concelho e o onde o Presidente da Câmara 
apresentou cumprimentos e enalteceu o espírito 
do evento, enriquecido pelo intercâmbio cultu-
ral. Terça-feira, como já vem sendo hábito, foi 

Festarte 2007
Provavelmente o melhor Festarte de sempre

o dia livre, durante o qual os Grupos puderam 
desfrutar de algum descanso merecido. Quarta-
feira foi outro dia em cheio na programação do 
FESTARTE, com a Gala para a Terceira Idade, 
realizada no Auditório Mário Rodrigues Perei-
ra em Lavra e à noite com os recitais de músi-
ca tradicional nas Igrejas de Leça da Palmeira, 
Santa Cruz do Bispo e Guifões (ver caixa). Na 
quinta-feira deu-se inicio ao Festival Interna-
cional de Gastronomia, com a participação de 
alguns restaurantes de Leça e Matosinhos a 
contribuírem com o seu espaço para os Grupos 
poderem confeccionar as suas iguarias podendo 
a população apreciar os gostos e os sabores dos 
países representados no FESTARTE. O Festi-
val de Gastronomia continuou na sexta-feira. 
Sábado foi o dia consagrado às famílias, quan-
do a população pôde receber em suas casas ele-
mentos dos Grupos que nos visitaram, para um 
almoço que, com certeza, marcou para sempre 
todos aqueles que se quiseram associar a esta 
iniciativa. Ainda no Sábado, realizou-se o Fes-
tival Internacional de Folclore em S. Mamede 
Infesta, terminando o FESTARTE no Domin-
go com o Festival Internacional de Folclore de 
Matosinhos no Parque Basílio Teles e com o 
Baile Folk de Encerramento na Escola EB 23, 
onde os Grupos se despediram das gentes de 
Leça que tão bem os souberam receber, fi cando 
a promessa de um dia voltarem.

Os Grupos Participantes
Da província de Santa Cruz de Tenerife veio até nós a Agrupacíon Folklórica Princesa Iraya. A sua 
fundação data de Novembro de 1982, tendo como mentor Eusébio Benedito Cabrera, cujo objectivo 
foi reunir os jovens do seu bairro, dando-lhes a conhecer as tradições e costumes da sua ilha. Tem 
participações, dignas de registo, em vários festivais internacionais, sendo que esta foi a segunda vez 
que actuou em Portugal. Desde 1997 que o Princesa de Iraya mantém uma escola de folclore formada 
por pessoas de todas as idades, cujo objectivo é o de aprofundar as tradições locais. É através desta 
cantera, que o grupo assegura o seu futuro. O peixe ocupa um lugar importante na gastronomia das 
Ilhas Canárias, com particular destaque para “la morena” frita. O artesanato mediterrânico é sempre 
uma caixinha de surpresas.

Agrupacíon Folklórica Princesa Iraya – Santa Cruz de Tenerife – Canárias – Espanha

Grupo de Danzas Tradicionales Ecuatorianas – Equador
Da cidade de Ibarra chegou-nos o Grupo de Danzas Tradicionales Ecuatorianas, da Universidade 
Técnica do Norte. Consciente da vastíssima cultura nacional, a Universidade Técnica do Norte 
apoia incondicionalmente o Grupo de Danzas Tradicionales Ecuatorianas que tenta espelhar o 
mais fi elmente possível, o folclore do seu povo. Como o folclore representa muito mais do que as 
danças e os cantares, este grupo trouxe ao Festarte verdadeiras obras artesanais, que foram muito  
apreciadas ou adquiridas na feira de artesanato. A sua gastronomia é composta por uma grande va-
riedade de espécies de milho, com as quais fazem diversos tipos de farinhas e massas, utilizando-os 
também para fazer uma bebida chamada “chicha”, que era consumida em grandes quantidades.

A Roménia apresentou no Festarte 2007, o The Folk Ensemble Busuiocul, fundado em 1973. A 
paixão e o talento dos elementos que compõem este grupo, faz com que o Busuiocul seja uma refe-
rência do folclore local. Interpretando o folclore de várias regiões da Roménia, este grupo, tem no 
seu corpo de dança, uma forte componente na qualidade dos espectáculos que apresenta. A sonori-
dade deste grupo é apoiada por um grupo de instrumentistas verdadeiramente extraordinários, que 
são uma mais valia nos concertos apresentados. Trouxeram também ao Festarte a sua riquíssima 
gastronomia e o seu não menos surpreendente artesanato.

The Folk Ensemble Busuiocul – Bacau – Roménia

Folklórny Súbor Partizán Biotica – Eslovaquia
Da cidade de Banská Bystrica chegou-nos o Grupo Folklórny Súbor Partizán Biotica, fundado 
em 1958, e que desde então se tem preocupado com a recreação das tradições da sua cidade. 
O canto e a dança deste grupo são harmonizados com instrumentos tradicionais da região a 
que pertencem. Trouxeram também o seu artesanato e a sua gastronomia, oportunidade para 
provarmos o “Bryndzove halusky”, iguaria composta de queijo fresco frito, acompanhado 
com bacon.
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Recitais de Música Tradicional

Folkorny Subor Partizan Biotica – Eslováquia
Gostamos muito de participar neste festival.
Tivemos a possibilidade de encontrar tantas na-
cionalidades, pessoas, tradições, danças e can-
ções de diferentes partes do mundo. Ao mesmo 
tempo tivemos a possibilidade de mostrar uma 
parte da nossa cultura nacional. Os portugue-
ses surpreenderam-nos com a sua simpatia e 
atmosfera amigável. De regresso à Eslováquia, 
fi camos a desejar voltar a este festival.

FS Partizan

The Folk Ensemble Busuiocul – Bacau Ro-
menia
Foi uma honra o convite para participarmos 
no FESTARTE, que é uma prestigiosa mani-
festação das artes tradicionais e do folclore. 
Voltamos para o nosso país, a Roménia, com 
muito boa impressão do bonito país que é Por-
tugal e da hospitalidade das suas gentes. Ao 
mesmo tempo saudamos o Sr. Raul Mendes 
Neves pala sua dedicação às artes populares 
tradicionais, uma herança que assegurará no 
futuro, a identidade cultural de cada país.

Pether Vlase

Delegación Argentina Alpazuma  de Monte 
Buey, Córdoba. 
Como começar um relato de viagem, quan-

Antes de regressar aos respectivos países, al-
guns dos Grupos estrangeiros presentes no 
FESTARTE deixaram mensagens à organi-
zação, que aqui são transcritas, em tradução 
livre.

Grupo de Danzas Tradicionales Ecuatoria-
nas – Equador
Como Equatorianos, sentimo-nos muito felizes 
e orgulhosos por estar a compartilhar a nossa 
arte e a nosso cultura com irmãos de outros pa-
íses.
Viver estes quinzes dias permitiu-nos confra-
ternizar com outras culturas, por meio da mú-
sica e da dança.
Um agradecimento ao Festarte na pessoa do 
seu presidente, o Sr. Raul Neves, pelo evento e 
pela hospitalidade para connosco, gente Equa-
toriana. Muito obrigado e esperamos voltar. 

Ramiro Males

Agrupación Folklórica Princesa Iraya  - San-
ta Cruz de Tenerife / Canárias – Espanha
Estamos muito agradecidos ao Festarte e ao 
povo de Matosinhos pela sua hospitalidade, ca-
rinho e atenção com que nos brindaram ao longo 
destes dias de Julho e Agosto de 2007. Ao longo 
deste tempo sentimo-nos como em casa. 

Daniel de la Rosa

do estamos debruçados em imagens, lugares, 
música, cores, sensações, emoções, alegrias e 
encontros? Já terminou o FESTATE 2007e a 
11000 kms, na Argentina, recordamos todos os 
dias a nossa participação, com um programa 
intenso, espectáculos em diferentes cidades, di-
ferentes palcos, e um encerramento fantástico, 
pleno em emoção, no domingo, frente à Câma-
ra Municipal de Matosinhos. O que nos fi cou 
foi um registo profundo de encontros e alegrias, 
de vivermos as expressões artísticas de sete pa-
íses distantes e agora tão perto do coração, re-
partindo palcos diversos, desfi les e momentos 
quotidianos, em refeições de confraternização 
e música partilhada, na escola onde fi cámos 
alojados. Foi uma decisão acertada que possi-
bilitou o intercâmbio, o encanto de nos conhe-
cermos e estreitarmos laços. A possibilidade de 
nos juntarmos no FESTARTE 2007 foi o reali-
zar de um sonho. Agradecemos profundamente 
a todos os que tornam possível estes espaços 
de participação tão importantes, propiciando a 
cultura e a difusão do “fazer artístico”. Portugal 
é bonito, as pessoas muito acolhedoras e cuida-
dosas em cada detalhe. 
A Delegação Argentina plena de música e co-
ração, de dança e de amigos deixa aqui o seu 
muito obrigado ao FESTARTE 2007. 

Eduardo Calvimonte

com destaque para o Tango. De salientar as 
excelentes interpretações de Guitarra Clássi-
ca, Piano e Sanfona executadas por artistas 
de excelente qualidade. O Grupo da Espanha 
foi o “senhor” que se seguiu, animando e 
de que maneira todo o público presente na 
Igreja Matriz com os seus cânticos e com a 
sua música, assemelhando-se muito à música 
interpretada por tunas académicas, em fun-
ção dos instrumentos utilizados. Saliente-se 
no Grupo da Espanha a grande qualidade 
vocal dos seus intérpretes. Por último, vin-

Foi numa Igreja Matriz repleta de público que 
os Grupos da Roménia, Argentina, Espanha 
e Equador, demonstraram inequivocamente 
todos os seus conhecimentos de música e 
canto. O recital de Leça da Palmeira abriu 
com a participação do Grupo da Roménia 
que exibiu todo o seu virtuosismo, especial-
mente a interpretação soberba do violinista 
de serviço que deu um autêntico recital de 
bem tocar. Seguiu-se o Grupo da Argentina 
que com a sonoridade que lhe é peculiar in-
terpretou a típica música do País das Pampas, 

do do recital de Santa Cruz do Bispo, esteve 
o Grupo do Equador que com as suas tradi-
cionais fl autas de pan fechou em grande uma 
noite espectacular, riquíssima de tradições, 
de música e sonoridade únicas. Para terminar 
e em jeito de rodapé, de salientar o esforço da 
Equipa da Paróquia responsável pelo recital, 
que colocou à disposição dos Grupos todas 
as condições necessárias para um grande es-
pectáculo, nomeadamente ao nível da quali-
dade de som, gentilmente cedido pela Banda 
Ex-Libris.

Ballet “Alpazuma” – Monte Buey – Argentina
País dividido em várias regiões, o Ballet “Alpazuma”, termo indígena, que traduzido signifi ca terra 
linda, chega-nos de Monte Buey, Província de Córdoba. A partir de 1992, um grupo de jovens bai-
larinos que se encontravam esporadicamente para dançarem, conscientes do trabalho que desen-
volviam, resolveram dar “corpo” ao seu trabalho, e assim nasceu o Ballet “Alpazuma”. Reconhe-
cido ofi cialmente pelo Governo Municipal de Monte Buey, na província de Córdoba/Argentina, 
o Ballet “Alpazuma” tem, nas suas escolas de dança, o futuro desta tradição do país das pampas. 
Trouxeram ao Festarte a sua riquíssima gastronomia e o seu não menos peculiar artesanato.

O Conjunto Folclórico Magisterial chegou-nos da capital deste país, tendo como data da sua pri-
meira aparição pública o ano de 1963. A sua presença nos mais importantes festivais mundiais faz 
deste grupo um dos maiores embaixadores culturais, aonde o Magisterial leva o “coração” do povo 
mexicano. A magia dos sons, únicos como são os dos Mariachis, e a sua gastronomia, recomen-
dada para paladares mais picantes, completaram a lista de motivos para uma participação que foi 
muito apreciada.

Conjunto Folclórico Magisterial – México

The Folk – Dance Group “La Farandole Courtepin” – Friburg – Suisse
Pela primeira vez presente no Festarte, a Suíça trouxe-nos até Leça da Palmeira, a sua em-
baixada cultural através do “La Farandole Courtepin” de Friburg. O Groupe Folklorique “La 
Farandole Courtepin” nasceu no Cantão de Friburg, em 1938, com o objectivo de dar a conhe-
cer os costumes do seu Cantão, participou em várias manifestações culturais na sua região, e 
participa com muita regularidade em festivais internacionais de folclore, fora do seu país. A 
sonoridade deste grupo está ainda por descobrir, mas destacamos os instrumentos de sopro, 
que compõem a sua pequena orquestra de dez músicos. Foi uma oportunidade única para apre-
ciarmos também a sua gastronomia, bem como o seu artesanato.
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Feira de Artesanato - Animação e Alegria

Poderia dizer...Terminou o FESTARTE 2007, 
venha o FESTARTE 2008. Mas tenho de ter-
minar a minha reportagem dizendo: “Termi-
nou o FESTARTE 2007, venha outro igual 
que este deixou muitas saudades!”
Foi uma organização sem mácula. Talvez por 
também já é o décimo FESTARTE, mas de 
facto foi o melhor de sempre: sem atrasos 
signifi cativos nos horários previstos, sem 
confusões de última hora. Sobretudo deixa 
saudades pela simpatia dos participantes. 
Há muito que não se via tanta entrega, tanto 
rigor e sobretudo tanta vontade de estar pre-
sente. Ao contrário de anos anteriores, a Fei-
ra de Artesanato abriu sempre a horas e com 

todos os artesãos presentes, especialmente os 
estrangeiros. Deixa saudades, sim, ao ponto 
do artesão da Argentina chorar na despedida 
abraçado aos elementos da Organização da 
Feira, e com a voz embargada dizer que vai 
com amigos no coração. Esta amizade culti-
vada ao longo de uma semana de trabalho é 
muito reconfortante para todos os que se es-
forçaram, se entregaram e viveram de alma e 
coração o FESTARTE. Dizemos sempre que 
é o último que fazemos, mas não é possível 
deixarmos de estar cá para o ano. Por último, 
uma palavra para todos os artesãos nacionais 
presentes, pela compreensão demonstrada e 
pela disponibilidade. 

Aqui merece referência especial a “Tasqui-
nha LÁ DE CIMA” (que é como quem diz 
“lá de cima” do Monte Espinho…), porque 
foi, de facto, a grande novidade este ano. 
Souberam aos poucos cativar clientela, 
numa “tasquinha” que cresceu com o passar 
da semana e que no último dia já ocupava 
quase metade do espaço da Feira. Contamos 
com eles para o ano, com a mesma alegria 
e a mesma disponibilidade e sem querer ser 
“bairrista”, porque até nem o sou, só posso 
dizer...tinha de ser o Monte Espinho. Bem 
hajam e que o objectivo a que se propuseram 
ao participarem na Feira de Artesanato tenha 
sido alcançado. 

Nota Final

O Meu Lamento
Como já foi referido, a organização do FES-
TARTE esteve irrepreensível. Por esse facto o 
meu lamento vai em outra direcção. Tem a ver, 
naturalmente, com a Feira de Artesanato e a difi -
culdade por todos nós sentida na sua realização. 
Não basta dizer que temos uma Feira de Artesa-
nato, é necessário criarmos as melhores condi-
ções para os artesãos. Ano após ano, lamenta-
mos que o apoio (ou melhor a falta dele), que 
nos é dado seja mínimo por parte dos Órgãos 
de poder local, nomeadamente da Junta de Fre-
guesia e da Câmara Municipal. Para quando um 
apoio efectivo, principalmente naquilo que diz 
respeito às “barracas” dos artesãos? Não che-
ga trazer meia dúzia de placas de aglomerado 
e com outra meia dúzia de pregos dizer-se que 
temos Feira de Artesanato. A cobertura das mes-
mas e a iluminação são a nosso cargo. Mas pior 
do que isso tudo é o de termos que “desmontar” 

e “montar” a Feira todos os dias. E porquê? Por-
que as “barracas” não são fechadas. Porque se 
continua a achar que esta Feira de Artesanato, a 
nossa Feira de Artesanato, não merece ter umas 
“barracas” fechadas, seguras e com um mínimo 
de conforto para os artesãos. Este ano já hou-
ve algumas desistências, precisamente porque 
em nenhuma outra Feira de Artesanato se faz 
isto. É incompreensível como após um dia de 
trabalho, ainda se tem que tirar tudo das “bar-
racas”, empacotar e guardar numa sala fechada. 
Para quando umas “barracas” novas, fechadas e 
seguras? Será pedir muito? Aqui fi ca o recado 
para quem de direito. Espero que desta vez não 
caiam em “saco roto”. O meu segundo lamento 
vai, infelizmente, para a pobreza das Festas de 
Sant’ana. Se é que se pode chamar Festas a meia 
dúzia de Feirantes que lá vão trazendo alguma 
cor e alegria às Festas. Ainda pior é mesmo o 

programa das Festas. Sem querer tirar o mérito 
aos músicos que passaram pelo palco montado 
no Parque Eng. Fernando Pinto Oliveira, por-
que nem sequer questiono a qualidade dos mes-
mos, assisto decepcionado à expressão triste e 
desolada de quem na noite de Sábado saiu de 
suas casas para assistir a um pouco de música 
de baile e acaba por assistir a uma banda que 
independentemente da sua qualidade, que friso 
mais uma vez não está em causa, não se ade-
qua minimamente ao público Leceiro. Está na 
altura dos responsáveis pela Autarquia Leceira 
pensarem a sério no programa das Festas, com 
bandas que animem de facto a população. E há 
tantas bandas em Leça capaz de o fazer. Afi nal 
não são só as Festas de Sant’ana, são as Festas 
de Leça da Palmeira. 

José Eduardo Sousa

A Feira de Artesanato teve início no sábado, 
dia 28 de Julho, e terminou na sexta-feira se-
guinte, dia 3 de Agosto. Durante todos estes 
dias foi possível assistirmos a diversas inicia-
tivas culturais, com destaque para a anima-
ção nocturna, com os Grupos a interpretar 
as suas músicas e as suas danças e onde se 
pôde assistir todos os dias a um adro repleto 
de público entusiasta que soube sempre dizer 
presente a todas as manifestações culturais 
realizadas. No Domingo a animação da feira 
esteve a cargo do Grupo Paroquial de Teatro, 
que pelo segundo ano consecutivo mostrou 
e bem aquilo que sabe fazer, nomeadamen-
te com os elementos mais novos do Grupo. 
Notou-se, de facto, uma preparação cuidada 
do espectáculo apresentado com a montagem 
da logística necessária a ser realizada durante 
todo o dia de Sábado, denotando a particu-
lar importância que o espectáculo teve para 
o Grupo. Na segunda-feira, dia 30, tivemos 
a presença do Grupo da Argentina que inter-

pretou e deslumbrou todos os presentes com 
a sua música, o seu canto e as suas danças. 
Sem querer ser parcial, foi o Grupo que me-
lhor apresentou a mais cuidada interpretação 
musical em toda a Feira. Extremamente segu-
ros da sua música, pautaram a sua actuação 
pela sobriedade, cativando o vasto público 
presente, ao ponto de eles próprios se mostra-
rem surpreendidos com a sua interpretação. 
Foi possível ver a satisfação do Grupo no fi -
nal, pela actuação muito bem conseguida. Na 
terça-feira, dia livre no programa, a animação 
da Feira esteve a cargo do Rancho Típico da 
Amorosa, que com a sua alegria e os seus 
cantares colocou o público presente a dançar 
e a cantar. Na quinta-feira tivemos a agradá-
vel presença de três Grupos. A animação co-
meçou com o Grupo do Equador que aqueceu 
a noite com a sua música alegre e tradicional. 
Algumas das músicas, conhecidas do públi-
co português, foram aproveitadas pelo grupo 
para colocarem os “Leceiros” a cantar e a 

dançar com eles. Seguiu-se o Grupo da Es-
lováquia, que naturalmente com sonoridades 
diferentes soube de igual modo atrair a aten-
ção de todos. De salientar o virtuosismo dos 
seus executantes, nomeadamente do intérpre-
te do Cimbal e dos Violinistas. Fechou a noi-
te o Grupo da Espanha que, tal como no dia 
anterior, no recital da Igreja, cativou todos os 
presentes, convidando-os entusiasticamente a 
dançar com eles. A noite prolongou-se mais 
do que o esperado, por força dos três Grupos 
presentes, mas também porque o Grupo da 
Espanha foi capaz de prender o público com 
a sua música. No último dia, a presença do 
grupo do México fechou com chave de ouro 
a Feira de Artesanato. Notou-se que o espec-
táculo foi previamente preparado com coreo-
grafi as únicas e onde foi possível observar a 
vasta cultura mexicana. Terminaram a actua-
ção com os tradicionais Mariachis ao som de 
“Cielito Lindo” cantada por todos os presen-
tes. Simplesmente espectacular!
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Mais uma vez a Assembleia Paroquial de 
Jovens encontra neste Jornal um meio para 
poder agradecer à Comunidade a sua genero-
sidade para connosco. Desta feita, durante o 
FESTARTE 2007. Como vem sendo hábito, 
a APJ é a responsável pelo atelier da Paróquia 
de Leça da Palmeira na Feira de Artesanato. E 
como também vem sendo hábito, sentimo-nos 
acarinhados pelos Paroquianos e pelos Le-
ceiros em geral. Toda a ajuda que nos deram 
ao comprarem as nossas rifi nhas e todos os 
nossos produtos que foram feitos com muito 
esforço e dedicação dos jovens, foi fundamen-
tal para o cumprimento do nosso objectivo de 
estarmos presentes nas próximas Jornadas 
Mundiais da Juventude, na Austrália. A todos, 
o nosso Muito Obrigado sincero. 
E como os momentos de descanso e lazer 
também são precisos, nos dias 24, 25 e 26 de 
Agosto, realizámos um acampamento co-or-
ganizado também pela Associação de Acólitos 
de Leça da Palmeira. E à semelhança dos anos 
anteriores, o local escolhido para o acampa-
mento foi a Quinta de Gondim, na Maia, per-
tença da Obra do Padre Grilo. Durante estes 

três dias, os cerca de vinte adolescentes e jo-
vens que participaram no acampamento pas-
saram momentos muito prazenteiros e muito 
divertidos quer na piscina, quer na preparação 
das refeições, quer nos momentos das limpe-
zas. Nem o mau tempo que se fez sentir no 
fi nal de sábado fez a nossa alegria ir embora. 
O relacionamento com os meninos da Obra 
também foi muito salutar, pois todos convive-

mos de uma maneira muito agradável. No fi -
nal do acampamento, no domingo, assistimos 
ainda à eucaristia das 19horas. Enfi m, como 
me disse uma adolescente no último dia do 
acampamento, “Passamos o ano todo a pensar 
no acampamento, para ele passar tão depres-
sa!” Venha então o próximo!

  Ana Isabel Faria

Programa das Festas de S. Miguel de Moroça
Setembro 2007

A Procissão em honra de S. Miguel integra 
onze andores, representando todas as Co-
munidades e Capelas da Paróquia: S.Marçal 
(Padroeiro dos Bombeiros Voluntários de 
Matosinhos-Leça), S.João Bosco (Padroeiro 
do Teatro), S. Clemente de Penhas (Capela 
da Boa Nova), Santa Catarina, S. Francisco, 
S. Pedro Gonçalves Telmo (Capela do Cor-

po Santo), Sant’Ana, Senhora da Piedade, 
Nossa Senhora de Fátima (Comunidade 
de Monte Espinho), Sagrado Coração de 
Jesus (Comunidade Franciscana) e S. Mi-
guel Arcanjo (Igreja Matriz). O itinerário 
é totalmente na zona da Amorosa: Av. Dr. 
Fernando Aroso, Rua Direita, Rua Óscar 
da silva, Av. Dr. Fernando Aroso.

  8 de Setembro – 21h30 -  Grande Noite de Fados no Salão Paroquial
22 de Setembro – 22h00 - Banda “Nova Onda” no Adro da Igreja Matriz
28 de Setembro – 22h00 - Trio “Ex – Libris” no Adro da Igreja Matriz
29 de Setembro – 19h00 - Missa Solene em honra de S. Miguel na Igreja Matriz
29 de Setembro – 22h00 - Festival de Folclore no Adro da Igreja Matriz
30 de Setembro – 16h00 - Solene Procissão em honra de S. Miguel

Noticias da APJ

FÁTIMA - Peregrinação Internacional Aniversária de Outubro
O Bispo de Leiria-Fátima, D. António Mar-
to, anunciou ofi cialmente que o Cardeal 
Tarcisio Bertone, Secretário de Estado do 
Vaticano estará em Fátima como Legado do 
Papa para presidir às celebrações da Pere-
grinação Aniversária de Outubro 2007, no 
encerramento das comemorações dos 90 
anos das Aparições de Nossa Senhora e oca-
sião da dedicação e inauguração da Igreja 
da Santíssima Trindade.
Todo o programa culminará, na manhã do 
dia 14 de Outubro, com a transmissão do 

Ângelus pelo Santo Padre na Praça de S. 
Pedro com uma palavra especial dirigida 
aos peregrinos de Fátima, em directo pela 
televisão.
O anúncio, feito a 11 de Agosto pela Santa 
Sé, de que o Senhor Cardeal Tarcisio Berto-
ne, Secretário de Estado do Vaticano, será 
o Enviado do Santo Padre Bento XVI, foi 
recebido com alegria pela Diocese de Lei-
ria-Fátima e pelo Santuário. 
O programa do encerramento das celebra-
ções dos 90 Anos das Aparições contempla, 

entre outros eventos, o Congresso Interna-
cional “Fátima para o século XXI (do dia 
9 à manhã do dia  12 de Outubro) e a De-
dicação da Igreja da Santíssima Trindade e 
Peregrinação internacional Aniversaria, de 
12 a 14 de Outubro, que inclui, no dia 14, às 
15h a Oratória “Fátima Sinal de esperança 
para a Humanidade”, na Igreja da Santíssi-
ma Trindade.

Fonte: Boletim da Sala de Imprensa do San-
tuário de Fátima

Leia e assine A Voz de Leça
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Outubro

SAÚDE

J.MORAIS

BELEZA

CUNHA

FALCÃO

MODERNA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

PARQUE

FARIA

SAÚDE

J.MORAIS

BELEZA

CUNHA

MODERNA

FALCÃO

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

PARQUE

FARIA

SAÚDE

J.MORAIS

CUNHA

BELEZA

MODERNA

FALCÃO

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

CUNHA
R.S.Roque
Matosinhos

FALCÃO
R.M. Vento
L. Palmeira

MODERNA
R.B.Capelo
Matosinhos

LOPES
R.B.Capelo
Matosinhos

GRAMACHO
R.P.Araújo
L. Palmeira

R. PEREIRA
R.B.Capelo
Matosinhos

PARQUE
Av.R.A.Henri.

Matosinhos

SAÚDE
H.R.Ribeiro
L. Palmeira

FARIA
R.Rob.Ivens
Matosinhos

J. MORAIS
Pr. Ant. Sérgio

Matosinhos

BELEZA
R.Cor. Alberto
Laura Moreira

L. Palmeira

Dia

CANTINHO DA MÚSICA

José António Carlos Seixas nasceu em Coimbra, a 11 de Junho de 
1704..
Conhecido apenas como Carlos Seixas, foi um dos principais compo-
sitores da música barroca europeia e terá composto cerca de 700 peças 
para instrumentos de teclas. Infelizmente perdeu-se uma parte conside-
rável da sua obra com o terramoto de 1755, restando hoje apenas 150.
Carlos Seixas aprendeu música com o pai, organista da Sé de Coimbra, 
a quem sucedeu nesse lugar, com 14 anos. Acabou por mudar-se para 
Lisboa, aos 16 anos, para ser organista na Sé Patriarcal, onde terá sido 
ouvido pelo célebre compositor italiano, Domenico Scarlatti, mestre da 
Capela Real, que o convidou para vice-mestre e do jovem português 
terá dito que era um talento perante o qual se sentia insignifi cante.
Aos 20 anos, Seixas foi viver para a corte de D. João V, onde compôs 
grande parte da sua obra, que contém algumas das mais vibrantes e 
criativas peças da música portuguesa.
Morreu a 25 de Agosto de 1742. Tinha 38 anos.

Boa Música1
Mariana Sequeira

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Palavras Cruzadas - N.º 225

Por José Soares

Horizontais: 1- letra grega; a outra 
vida. 2 – que está na miséria. 3 – o mais; 
oceanos; letra grega. 4 – superfície in-
ferior do pão; relento; prep. Indicativa 
de carência. 5 – peixe da fam. dos es-
cômbridas, frequente na costa marítima 
algarvia; alface (fi g.). 6 – título dos des-
cendentes de mafoma; sorteio de objec-
tos por meio de bilhetes numerados. 7 
– cercar com arames; compartimento 
de uma casa. 8 – botequim; situar; dano 
de arrás. 9 – alumínio (s.q.); aldeola; 
dídimo (s.q.) 10 – nomear. 11 – adição; 
gostas muito.
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Carlos Seixas
O Meu Reino não é deste mundo
Venha a nós o vosso reino. Assim como pedimos que seja 
santifi cado em nós o nome de Deus, também suplicamos 
que venha a nós o seu reino. Mas poderá haver algum mo-
mento em que Deus não reine? Como pode começar n’Ele 
o que sempre existiu e nunca deixará de existir? Não. O 
que pedimos é que venha o nosso reino, aquele reino que 
nos foi prometido por Deus e adquirido com o sangue e 
a paixão de Cristo, de modo que, servindo- O fi elmente 
neste mundo, possamos um dia reinar com Ele, segundo 
a sua promessa: vinde, benditos de meu Pai, recebei o 
reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. 
Na verdade, irmãos caríssimos, podemos entender que o 
próprio Cristo é o reino de Deus, cuja vinda desejamos 
ardentemenet cada dia da nossa vida. Ele é a ressurreição, 
porque n’Ele ressuscitamos; por isso podemos compre-
ender que Ele é também o reino de Deus, porque n’Ele 
havemos de reinar. Com razão, portanto, pedimos o reino 
de Deus, isto é, o reino celeste, porque há, também, um 
reino terrestre.

(São Cipriano, sobre a Oração Dominical)

A palavra dos Mestres

Verticais: 1 espécie de caixa para trans-
porte de roupas, em viagem; prover de 
aba. 2 – que possui dois lados. 3 – estás; 
tomar rumo; nota musical. 4 – contém; a 
minha pessoa; regressa. 5 – lavrar com 
arado; pilhagem. 6 – argolas; cilindro. 7 
– engelhar secando; ramada. 8 – perscru-
tas; o mesmo que lírio; órgão excretor 
que tem a seu cargo a função de forma-
ção da urina. 9 – artigo antigo; pôr a na-
vegar um navio encalhado; sódio (s.q.). 
10 – impulsos dados ao pedal. 11 – con-
sonância de palavras ou sílabas no fi nal 
de dois ou mais versos; empunhar.

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

Director:
P.e Fernando C. Lemos

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

Colaboradores:
P.e João Santos; José Soares; 
Filipe Pacheco; Ana Isabel Faria; 
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Junho e Julho

Ana Maria Sousa Lopes
Antonio Rodrigues Crista
Isabel Maria S.A. Lopes, Engª
Ludgero A. Costa Miranda
Manuel Cardoso Carmo
Maria  Eduarda  M. Silva
Maria Fernanda S. Ramalhão
Pedro Araújo

10.00  €
10.00  €
20.00  €
5.00  €

10.00  €
20.00  €
25.00  €
50.00  €

Missas

16h30 sábado

19h sábado

11h domingo

19h domingo

9h Monte Espinho

Julho

142,20€

125, 00€

171, 00€

162, 00€

60,71€

Tudo isto totalizou a importância de 1155,34 
Euros. Também se receberam muitas peças de 
roupa e tudo isto será distribuido pelos nossos 
pobrezinhos conforme as suas necessidades.

Dia da Caridade

JULHO
Baptismos: Dia 1 - Tiago David Magalhães, 
fi lho de Gonçalo Magalhães e de Mª Isabel 
Magalhães. Maria João Marques, fi lha de 
João Marques e de Mª Antónia Santos. Diogo 
André Sousa e Luís Alexandre Sousa, fi lhos 
de Joaquim Sousa e de Ana Raquel Ribeiro. 
Lara Cardoso Pereira, fi lha de Joaquim Perei-
ra e de Alzira Cardoso. Dia 7 – Manuel Maria 
Gonçalves, fi lho de António Gonçalves e de 
Raquel Cunha. Ana Carolina Isidoro, fi lha de 
César Gonçalves e de Raquel Cunha. Dia 15 
– Soraia Filipa Dias, fi lha de Leonardo Santos 
e de Vanessa Carmo. Sérgio Miguel Areias, 

fi lho de Nuno Areias e de Paula Milhares. 
Bruna da Rocha Silva, fi lha de Bruno Silva 
e de Vanessa Rocha. Lara Sofi a Rocha, fi lha 
de André Rocha e de Vera Figueiredo. Rafael 
Vicente, fi lho de Joaquim Vicente e de Emília 
Vicente. Pedro André Correia, fi lho de Ricar-
do Correia e de Liliana Coentro. 
Casamentos: Dia 7 – Pedro Miguel Loureiro e 
Andreia Patrícia Silva. Tiago Filipe Salabert e 
Maria Rui Cardoso Vaz. Dia 14 – Pedro Miguel 
Silva e Renata de Sousa. Dia 21 – André Filipe 
Gonçalves e Ana Isabel Poças. Nuno Miguel 
de Carvalho e Elisabeth Chaves. Bruno Veras e 

Ana Margarida Canteiro. Dia 28 – Paulo Viera 
e Inês Ramalheira. Tiago Diaz e Marta Amaro. 
Óscar Correia e Vera Cláudia Silva. 
Óbitos: Dia 4 – Maria do Carmo da Silva. 
Dia 13 – Maria Alice Ferreira. Dia 7 – James 
Stover. Dia 10 – Maria Amélia Martins. Dia 
11 – Francisco Afonso dos Santos. Dia 12 – 
José Gonçalves Lourenço. Theodora Howell. 
Dia 20 – José Alcino Poças. Dia 22 – Maria 
Cândida Campino. Dia 29 – Maria Concei-
ção Leites. Dia 30 – Abílio José Ferreira. 
Bodas de Prata: 18 - José Monteiro Braga e 
Maria Fátima Braga.

Movimento Demográfi co - Julho e Agosto 
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

AGOSTO
Baptismos: Dia 5 – Joana Filipa Soares, 
fi lha de Luís Soares e de Margarida Almei-
da. Inês Tavares Oliveira, fi lha de Armando 
Oliveira e de Mª Fátima Tavares. Fernando 
Manuel Fernandes, fi lho de João Fernandes 
e de Mª Rita Vaqueiro. Bruna Aves de Sou-
sa, fi lha de Álvaro Sousa e de Eliana Alves. 
Eduardo Caetano e Alexandra Caetano, fi -
lhos de Nuno Caetano e de Lurdes Costa. 
Francisca Jesus Cardoso, fi lha de Pedro 
Cardoso e de Tânia Jesus. Leonor Sampaio, 
fi lha de César Sampaio e de Elidia Sampaio. 
Joana Maria Barbosa Antunes, fi lha de João 
Antunes e de Teresa Pinto. Lara Ferreira Ne-
ves, fi lha de Raul Neves e de Anabela Fer-
reira. Bernardo Miguel Silva, fi lho de Nuno 

Silva e de Liliana Louro. Mariana Filipa 
Gonçalves, fi lha de Aurélio Gonçalves e de 
Isabel Gonçalves. Dia 11 – Mariana Mata 
Correia, fi lha de Óscar Correia e de Vera 
Correia. Dia 12 – Guilherme Santos, fi lho 
de Paulo Santos e de Ana Rebelo. Dia 18 
– Inês Soares, fi lha de António Soares e de 
Sónia Oliveira. Dia 19 - David Miguel Al-
ves, fi lho de José Alves e de Andreia Alves. 
Matilde Miguel, fi lha de Francisco Miguel 
e de Mª Isabel Miguel. Ricardo de Faria, fi -
lho de Ricardo Monteiro e de Mª Conceição 
Gomes. Leonor Pinheiro, fi lha de Tiago Pi-
nheiro e de Marta Rosas. Jorge Pereira, fi lho 
de José Pereira e de Cláudia Martins. Iara 
Marques, fi lha de Sérgio Marques e de Ana 

Rua. Miguel Ângelo Silva, fi lho de Helena 
Sofi a Silva. 
Casamentos:  Dia 28 – Paulo Gorge e Cris-
tina Nora.
Óbitos: Dia 2 – José de Pinho Miguel. 
Adosinda Gomes. Dia 3 – Mª Fernanda D´ 
Ávila. Dia 4 – Sandra Miguel Meneses. Dia 
6 – Amélia Pereira. Dia 9 – Raul Alberto 
Dias. Dia 15 – Júlio Pimentel. Dia 19 – Eu-
génia Fernandes. Américo Monteiro. Dia 25 
– Idalina da Cunha e Silva. Mª América de 
Sousa Basílio.
Bodas de Prata: Dia 7 – Leonel Marques 
de Oliveira e Maria Artur Almeida. Eduardo 
Ferreira da Silva e Maria Luísa Silva. Dia 
15 – Joaquim João da Silva e Teresa Silva.

Agosto

121,96€

141,10€

41,95€

145,00€

45,42€

Donativos

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

Paróquias Sábado Domingo
Horário das Missas na Vigararia de Matosinhos

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

16h30*

18h30
17h00
16h30

19h30
18h30
18h00

19h30
18h00
19h00

19h00
17h00
19h30

16h30*

17h30*
15h00

17h30

21h00

19h00

21h00

19h00
21h00
19h00
19h00

21h00

8h00

9h30
8h30
8h00
8h30

8h30

8h15

8h00

8h00

9h30

9h00

9h30
9h00

9h30
9h30

10h30

10h45**

10h00
11h00
10h30

10h30

10h00

10h00

10h00

11h00

12h00**

11h30

11h30

12h00

12h00
11h00

11h00*

11h30

11h00

11h00

11h30

19h00

18h30

19h00

19h30

19h00

16h30
19h00
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guiam resolver os problemas que, entre-
tanto, se desenvolveram dentro da Ordem, 
porque se dividiram em correntes de opi-
nião divergentes, pondo em causa, até, os 
seus votos de pobreza. Duas tendências se 
formaram: os “conventuais” que adapta-
vam os ensinamentos de São Francisco às 
necessidades da acção; e os “zelanti” que 
prègavam uma vida de total pobreza, che-
gando por vezes a cair em heresia.
Com prudência e grande caridade, mas 
com energia, São Boaventura conseguiu 
defender a estrutura conventual de vida 
simples, piedosa e de exemplar caridade, 
sem deixar de observar objectivos intelec-
tuais. Como teólogo e místico que era, afi r-
mou sempre que a purifi cação das almas 
passava pela oração, pois que esta “criava 
a união mística da alma com Deus”.
Em 1265 São Boaventura não aceitou o 
arcebispado de York. Porém, cerca de 8 
anos depois, o Papa Gregório X nomeou-

o Cardeal- Bispo de Albano. Aceitou, em-
bora muito contrariado; e quando os men-
sageiros do Papa lhe levaram a notícia e 
o chapéu cardinalício, ele só os recebeu 
depois de ter acabado de lavar a loiça da 
confraria. Em 1274 recebeu do Pontífi ce a 
incumbência de preparar a documentação 
que iria ser discutida no 2º Concílio de 
Lião, em que foi reafi rmada a reunifi ca-
ção das Igrejas do Oriente e do Ocidente, 
e proclamada a existência do Purgatório. 
Nesse Concílio também se criou o concla-
ve para a eleição do papa.
E foi durante esse Concílio que, em 15 
de Julho, morreu aquele extraordinário 
homem de cultura, que é recordado como 
“segundo fundador do Franciscanos”. Foi 
canonizado em 1428, por Clemente VII; e, 
em 1587, o Papa Sisto V declarou-o Dou-
tor da Igreja.

O seu dia litúrgico é o 15 de Julho.   

Na pequena povoação de Bagnoregio, 
arredores de Viterbo – Itália, nasceu Gio-
vanni di Fidanza, que tomou o nome de 
“Boaventura”, ainda na sua meninice. 
Conta-se que a mudança se deveu ao facto 
de ter sido visitado por São Francisco de 
Assis, durante uma doença grave e, envol-
vendo -lhe a cabeça com as mãos, o Santo 
curou-o e exclamou: “Oh! Boa ventura!” 
Verdade ou lenda, São Boaventura é hoje 
o nome que nobilita os anais da Igreja Ca-
tólica.
Também os Franciscanos se podem orgu-
lhar de o contar entre os seus mais ilustres 
confrades, desde a sua entrada  na Ordem, 
no ano de 1243. Cerca de 1244 São Boa-
ventura foi para Paris, onde estudou Teo-
logia, ali se formou e foi professor de Filo-
sofi a e Sagrada Escritura. Em 1253 passou 
a dirigir a escola franciscana parisiense e 
quatro anos depois foi eleito Superior Ge-
ral da Ordem e nessa posição hierárquica 
a sua acção foi da maior relevância. 
Estava-se a meio do século XIII, século 
de crises, quer da Igreja quer dos pode-
res soberanos, que chegaram a provocar 
duas vacaturas da Sé Apostólica. Uma das 
crises atingiu, também a Ordem Francis-
cana em 1257, porque o seu crescimento 
fora demasiado rápido e assistiu-se a uma 
enorme desorganização. Era o tempo das 
chamadas Ordens mendicantes, em que 
havia prègadores e pedagogos, muitos de-
les teólogos a leccionar em universidades 
que ao tempo se desenvolviam. Inicial-
mente salientavam-se os Dominicanos e 
os Franciscanos, sendo os primeiros mais 
letrados e os Franciscanos um pouco mais 
incultos.
Ora, a prègação impunha a necessidade 
duma formação mais sólida, para o que 
muito concorreu São Boaventura que, com 
Alexandre de Hales, também franciscano 
e muito culto, se destacaram como insu-
peráveis mestres. Entre os Dominicanos 
salientou-se, naquela época, São Tomás 
de Aquino. Os Franciscanos não conse-

Grandes Figuras
da Igreja

São Boaventura (1221 - 1274)

Por: Filipe Pacheco

Fontes: - François Lebrun, in
Les grandes dates du “Cristianisme”
               - J.Leite,SJ., in “Santos de Cada Dia”
Imagem: Fra Angélico/Scala NY

Bispo e Doutor
da Igreja
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