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Após a interrupção de Verão, esta edição d’ A Voz 
de Leça é especial por variadíssimas razões: é maior 
do que o habitual, (desta vez são 16 páginas em vez 
de 12), mas muito mais do que isso, tem conteúdos 
especiais: o FESTARTE, um registo habitual na edição 
de Setembro, as Jornadas Mundiais da Juventude em 
Sidney, onde Leça da Palmeira esteve representada 
por quatro jovens da A.P.J. e a primeira parte de 
um trabalho sobre esta nossa terra, da autoria do Sr. 
Engenheiro Rocha dos Santos, o nosso ‘repórter’ da 
História cultural e humana de Leça, que ocupará a 
última página nos próximos meses. Se o FESTARTE 
decorreu sob o lema da preservação das expressões 
culturais e tradições, saberes, festas, danças e 
músicas populares – o Património Cultural Imaterial 
da Humanidade – o trabalho ‘Leça da Palmeira 
Antropológica’ cumpre uma função semelhante em 
termos locais. E o extenso relato dos jovens que 
foram a Sidney, às Jornadas Mundiais, não defraudou 
as expectativas, pois num discurso leve mas intimista 
construíram uma espécie de ‘diário de bordo da 
alma’, onde foram registando impressões, opiniões, 
surpresas, estados de espírito, entusiasmos, vontade 
de ir, mas também de voltar, saudades do que viveram 
do outro lado do mundo, mas também de quem cá 
ficou - uma experiência para recordar toda a vida.
Há ainda uma outra razão para assinalar neste Jornal: 
cumpre-se um ano desde que A Voz de Leça iniciou 
um novo ciclo e passou a ter o José Eduardo Sousa 
como ‘responsável’ pela paginação / preparação do 
Jornal para a Gráfica. Não sendo profissional, o Zé 
tem feito um trabalho notável, com muito empenho 
mas acima de tudo com muito gosto. É também o 
autor da nossa página na Internet, (www.avozdeleca.
blogspot.com), que mantém actualizada com tudo 
o que é publicado, mas também com muitos outros 
assuntos relacionados e de interesse. A propósito do 
nosso ‘sítio’, recebemos no endereço electrónico do 
Jornal,  (avozdeleca@gmail.com), um mail de uma 
senhora inglesa que ‘chegou’ à nossa ‘página’ quando 
procurava informação sobre o naufrágio do Veronese, 
numa prova inequívoca de que, onde quer que 
estejamos no mundo, somos a tal ‘aldeia global’, onde 
comunicamos com quem nos está geograficamente 
próximo com a mesma facilidade com que o fazemos 
com quem está a milhares de quilómetros.
Por último, a referência mais importante deste mês 
– celebramos o nosso Padroeiro, S. Miguel Arcanjo. 
A Missa Solene, no dia 29, e a Procissão, no dia 28, 
são os eventos mais relevantes e encerram as festas da 
freguesia iniciadas no fim de Julho.

Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA
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“Recebereis força quando o Espírito Santo descer sobre 
vós e sereis minhas testemunhas.” (Actos, 1:8)
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Reflexão
P. João Santos, SJ.

Um Sentido Para a Vida
O grande problema que se coloca a todos os 
homens é o de qual é o verdadeiro sentido a dar 
à sua vida e até, se a vida tem qualquer espécie 
de sentido.
Enquanto questões, como – de onde vim? 
Porque é que apareci no mundo? Para onde 
vou? Qual é o rumo a tomar na vida? Vale a 
pena viver? – não estiverem resolvidas, ou 
pelo menos, devidamente encaminhadas, nada 
estará correctamente na vida.

1. A vida tem sentido? 

Pessoas há, que afirmam que a vida não 
tem sentido. Ou pelo menos, elas não vêem 
esse sentido. Terá ou não terá sentido a vida 
humana?
De facto, na vida, existem muitas coisas, que 
numa primeira abordagem, não têm sentido, ou 
ele não se vislumbra: o sofrimento, em geral e 
sobretudo o sofrimento das crianças, a doença, 
que ataca indiscriminadamente e quando 
menos se espera, os brutais acidentes de toda 
a espécie…

Existem outras coisas nas quais se vê um certo 
sentido, como sejam o amor, a amizade, a 
cultura, a beleza, o progresso…Mas será que 
a morte é o fim de tudo? Será ela uma barreira 
contra a qual, vai embater tudo o que já tem 
sentido?

A nossa existência assemelha-se a um 
recipiente vazio que nos é entregue, para que 
nós o enchamos: se queremos que “tenha água”, 
temos que metê-la lá dentro; o recipiente não 
fica cheio automaticamente  e por si próprio. 

2. Qual a resposta a este problema?

A ciência procura dar resposta a este grande e 
fundamental problema do ser humano, e que 
tem tanta importância na vida de todo o homem. 
Contudo somente a religião e a fé autêntica 
poderão dar a resposta cabal às interrogações a 
este difícil problema.

Ser cristão é saber dar sentido à vida e aos 
acontecimentos que em si mesmos são 
absurdos e sem sentido, ou pelo menos não se 
lhes vê sentido, numa primeira aproximação. 
É poder dar um “segundo sentido”, muito 
mais profundo, àquilo que já o tem, como 
seja a amizade e outras realidades das quais já 
falamos antes. 

Se não buscamos esse sentido mais completo 
de tudo, ficaremos enredados em sentidos 
parciais ou até falsos, viveremos para esses 
sentidos superficiais e perderemos a dimensão 
total da vida humana. Por isso se pode aplicar 
a muitos a afirmação de Pascal de que na vida 
“as pessoas divertem-se” em vez de tomarem 

a vida a sério, não assumindo as próprias 
responsabilidades.

O cristianismo ensina-nos que a vida é um dom, 
o dom fundamental que Deus nos concedeu, já 
que foi Ele que nos chamou à existência. Ensina-
me também que a vida é uma tarefa, que Deus 
me confiou, dando-me todos os meios para a 
levar a cabo, dons, talentos; uma missão, que 
depôs nas mãos, para que eu a realize. Por isso 
a fé cristã, faz de nós “adversários do absurdo” 
e transforma-nos em profetas e testemunhas do 
sentido.

3. O sentido pleno da vida

A resposta completa a esta questão, foi dada 
por Deus em Jesus Cristo. Aquilo em que 
nós acreditamos é essa resposta de Deus à 
interrogação sobre o sentido da existência. Se 
Jesus Cristo existiu, tem que ter sentido viver, 
doutro modo Cristo não teria existido. Cristo 
veio ao mundo, para dar sentido à vida do 
homem no mundo.

E ainda, para que a minha vida tenha 
sentido, Deus tem que ser o norte da minha 
bússola, os meus passos têm que correr para 
Ele. Ele tem que ser o Primeiro na minha 
vida, tenho que querer o que Deus quer e 
não preferir os atalhos.



3

Festarte 2008
Património Cultural Imaterial da Humanidade

Muitos foram os espectáculos, actuações 
e eventos que os grupos participantes no 
FESTARTE tiveram de efectuar. Ao longo 
de 10 dias houve oportunidade para apreciar 
o esplendor dos seus trajes, a magia das suas 
danças, o som único dos seus instrumentos 
e até provar o sabor da sua gastronomia. O 
FESTARTE começou no dia 25 de Julho, 
como vem sendo hábito com o hastear das 
bandeiras acompanhado dos respectivos hinos 
dos Países participantes, numa cerimónia 
sempre muito aguardada, sobretudo pela 
emoção que causa a sonoridade de cada 
hino nacional. Nesse mesmo dia, às 21.30, 
na Praça Eng. Fernando Pinto de Oliveira, 
realizou-se a Gala de Abertura do Festival, 
durante a qual todos os Grupos fizeram 
como que a sua apresentação. O FESTARTE 
prosseguiu no sábado, com o Encontro de 
Etnografia e Folclore no Auditório Infante 
D. Henrique na APDL, sendo também 
neste dia a abertura da Feira Internacional 
de Artesanato. Domingo, dia 27 de Julho, 
foi, como seria de esperar, o dia grande do 
FESTARTE com a Eucaristia Ecuménica 
presidida pelo Rev. Padre Fernando Cardoso 

de Lemos, que contou com a participação de todos os Grupos. Após o almoço, deu-se o desfile 
pela Avenida Dr. Fernando Aroso até à Feira de Artesanato, com passagem pelo Salão Nobre 
da Junta de Freguesia para a Recepção Oficial do XXI Festival Internacional de Folclore. Após 
estes dois eventos teve lugar o Festival Internacional de Folclore, que para além dos Grupos 
estrangeiros contou ainda com a presença dos portugueses Grupo Típico “O Cancioneiro” de 
Águeda, Grupo Etnográfico de Danças e Cantares do Minho – Lisboa, Rancho Folclórico de 
Gouxaria – Alcanena, Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira – Coimbra e os Grupos 
organizadores do FESTARTE: Rancho Típico da Amorosa e Rancho Típico de S. Mamede 
Infesta. O que não ajudou nada à festa foi o estado do tempo que ao longo do dia se foi 
agravando, acabando por impossibilitar a animação nocturna da Feira de Artesanato pelo 
Grupo Paroquial de Teatro, assim como o encerramento do dia. Na segunda-feira, dia também 
bastante preenchido em termos de programação, teve lugar nas ruas Brito Capelo e Parque 
Basílio Teles a já habitual animação de rua seguindo-se a recepção oficial do FESTARTE no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos. De tarde, os grupos tiveram oportunidade 
de participar nas Galas Folclóricas de Solidariedade, nomeadamente na Associação Lavrense 
de Apoio ao Diminuído Intelectual – ALADI onde esteve presente o Grupo da Espanha, na 
Cadeia Feminina de Santa Cruz do Bispo que contou com a presença do Grupo da República 
Checa e no Lar de Santana em Matosinhos, que teve a participação do Grupo da Argentina. À 
noite, em Santa Cruz do Bispo, teve lugar uma Gala Folclórica com os Grupos da Hungria e 
da Sérvia, tendo a animação da Feira de Artesanato estado a cargo do Grupo de Taiwan. Terça-
feira, dia 29 de Julho, foi o dia livre do FESTARTE, sendo apenas de salientar a animação 
da Feira de Artesanato pelo Rancho Típico da Amorosa. No dia seguinte, pelas 10 horas, 
deu-se inicio aos Ateliês de Dança, no Adro da Igreja Matriz de Leça da Palmeira, com a 
presença dos Grupos da Sérvia e da Espanha. Da parte de tarde teve lugar no Auditório Mário 
Rodrigues Pereira, em Lavra, a Gala Folclórica da 3ª Idade, com a participação de todos 
os Grupos Estrangeiros. O FESTARTE prosseguiu, à noite, nas Igrejas Matriz de Leça da 
Palmeira, Santa Cruz do Bispo e São Mamede 
Infesta, com os habituais recitais de música 
tradicional sempre com muito público, aliás 
uma constante ao longo de toda a programação. 
Na quinta e sexta-feira prosseguiram os Ateliês 
de Dança, com a presença dos Grupos de Taiwan 
e Hungria, (quinta-feira), e República Checa e 
Argentina, (sexta-feira), sendo que no fim da 
tarde de quinta-feira teve início o Festival de 
Gastronomia, este ano com a particularidade de 
os Grupos oferecerem o jantar à população que 
previamente se inscreveu e que no ano transacto 
havia oferecido o almoço no dia das Famílias. 
A Feira de Artesanato terminou na sexta-feira, 
com fogo-de-artifício, (pouco, que o dinheiro 
não dava para mais…), que acabou por ser uma 
pequena surpresa preparada pelos responsáveis 
da Feira. O FESTARTE prosseguiu no sábado, 
dia 2 de Agosto, com o Festival de Folclore e 
respectivo desfile etnográfico, em São Mamede 
Infesta, e no domingo, em Matosinhos com 
o respectivo Festival e encerramento do 
FESTARTE.

Decorreu entre os dias 24 de Julho e 4 
de Agosto o 11º FESTARTE – Festival 
Internacional de Artes e Tradição Popular 
de Matosinhos, que este ano trouxe ao nosso 
concelho grupos folclóricos oriundos de seis 
Países, desde a Ásia até à América Latina, 
passando pela Europa maioritariamente 
representada como vem sendo habitual. 
Este ano o FESTARTE procurou chamar a 
atenção para a Salvaguarda do Património 
Imaterial Cultural da Humanidade, 
adoptada a 17 de Outubro de 2003, na 32ª 
Sessão da Conferência Geral da UNESCO. 
Sendo o FESTARTE um festival CIOFF 
(Comité Internacional de Organizadores de 
Festivais de Folclore e Artes Tradicionais), 
nada faria mais sentido do que promover e 
naturalmente salvaguardar esse Património 
Imaterial Cultural. Essa Convenção da 
UNESCO foi ratificada por decreto do Sr. 
Presidente da República de 26 de Março de 
2008 e igualmente aprovada pela Assembleia 
da República. Para que possamos perceber 
exactamente do que se trata, aproveito as 
palavras do presidente do FESTARTE, 
Raul Neves, que na sua mensagem aos 
participantes do Festival, transcreve o artigo 
2 dos 40 existentes nessa resolução:
“1) Entende-se por “património cultural 
imaterial” as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e aptidões – bem 
como os instrumentos, objectos, artefactos e 
espaços culturais que lhes estão associados 
– que as Comunidades, os Grupos e, sendo 
o caso, os indivíduos reconheçam como 
fazendo parte integrante do seu património 
cultural. Esse património cultural imaterial, 
transmitido de geração em geração, é 
constantemente recriado pelas Comunidades 
e Grupos em função do seu meio, da sua 
interacção com a natureza e da sua história, 
incutindo-lhes um sentido de identidade e 
de continuidade, contribuindo, desse modo, 
para a promoção do respeito pela diversidade 
cultural e pela criatividade humana. Para 
os efeitos da presente Convenção, tomar-
se-á em consideração apenas o património 
cultural imaterial que seja compatível com 
os instrumentos internacionais existentes 
em matéria de direitos do Homem, bem 
como as exigências de respeito mútuo entre 
comunidades, grupos e indivíduos e de 
desenvolvimento sustentável;
2) O “património cultural imaterial”, 
tal como definido no número anterior, 
manifesta-se nomeadamente nos seguintes 
domínios:
 a) Tradições e expressões
  orais, incluindo a língua como vector
  do património cultural imaterial;
 b) Artes do espectáculo;
 c) Práticas sociais, rituais e   
  eventos festivos;
 d) Conhecimentos e práticas   
  relacionados com a natureza e o   
  universo;
 e) Aptidões ligadas ao artesanato   
  tradicional.”
Se olharmos para o FESTARTE como um 
todo verificamos que, de facto, este Festival 
abrange quase todos, senão mesmo todos 
os itens da referida convenção, envolvendo 
não só os participantes no certame, mas 
a população de Matosinhos naquela que 
é considerada por muitos como a maior 
manifestação cultural do Concelho. Há que 
continuar a fortalecer aquilo que ao longo 
de 11 anos o FESTARTE tão duramente 
procurou transmitir, para que todos juntos 
possamos ajudar a salvaguardar o agora 
chamado “Património Imaterial Cultural da 
Humanidade”.

Sob o Signo da Unesco O FESTARTE Dia a Dia

Foto in: olhares.aeiou.pt
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Os Grupos Participantes
Compañia Flamenca Cármen Guerrero 
Cadiz / Andaluzia – Espanha

A “Companhia Flamenca Cármen Guerrero” chega-nos da comunidade da 
Andaluzia, com uma população de 7 478 432, o que corresponde a 17,9% da 
população total do País, para uma área de 85,70 Km2. Fiel representante do Folclore 
Andaluz, a Companhia Flamenca Cármen Guerrero foi formada em 1986, por 
Luís Guerrero. Dentro do flamengo, a companhia movimenta todo o ano algumas 
centenas de jovens que são o suporte dos espectáculos que apresenta. Trouxeram 
ao FESTARTE os sons da guitarra flamenga com as vozes inconfundíveis da 
Andaluzia e expressões corporais que fizeram a delícia dos mais exigentes.

Los Mackay Y Ballet Malambo Argentino 
Argentina

O Grupo que representou a Argentina nesta 11ª edição do FESTARTE, “Los 
Mackay Y Ballet Malambo Argentino”, é um fiel representante das tradições 
da região de Buenos Aires, nomeadamente do tango que é uma dança a par. 
Tem forma musical binária e compasso de dois por quatro. A coreografia é 
complexa e as habilidades dos bailarinos são celebradas pelos aficcionados. 
Segundo Discépolo, “o tango é um pensamento triste que se pode dançar”. 
Sua origem encontra-se na área do Rio da Prata, na América do Sul, e nas 
cidades de Buenos Aires e Montevideu.

Bartina Folkdance Ensemble 
Szekzárd – Hungria

Desta República do centro da Europa, chegou-nos o “Bartina Folkdance 
Ensemble” representante de uma cultura (popular) muito apreciada. É um 
grupo sério, autêntico pilar na educação dos mais jovens, foi formado em 
1966 numa escola local, sendo um dos fiéis representantes do folclore 
magiar. A sonoridade deste grupo é apoiada por um grupo de instrumentistas 
verdadeiramente extraordinários, que são uma mais valia nos concertos 
apresentados.

The Ensemble Akademsko Drustvo
Belgrado – Sérvia

O “The Ensemble Akademsko Drustvo” de Belgrado está sedeado numa 
academia de jovens cuja vertente académica se reflecte no trabalho que 
apresentam em palco. A qualidade e o rigor nas suas apresentações públicas 
são fruto de uma tarefa obrigatória nas disciplinas que desenvolvem ao 
longo do ano lectivo e que são avaliadas de acordo com a pesquisa e com a 
teoria apresentada. O resultado desde trabalho obedece a práticas posteriores 
que resultam no palco em expressões sublimes nas suas actuações. São 
acompanhados por músicos verdadeiramente extraordinários.

Taiwan Youth Dance Company 
Taiwan
A História de Taiwan quase se perde no tempo, e remonta a aproximadamente 
5000 anos. Navegadores portugueses alcançaram a ilha em 1544, baptizando-a de 
Ilha Formosa. No Século XVII a ilha é colonizada pelos holandeses, mas estes são 
pressionados a abandonar a ilha em 1662. Alguns séculos depois e após a Guerra 
Sino-Japonesa, em 1895, a China foi forçada a ceder perpetuamente Taiwan ao Japão. 
Com o terminar da Segunda Guerra Mundial em 1945, sob os termos do tratado de 
rendição do Japão, os Nipónicos aceitam que a ilha seja transferida para o domínio 
chinês. Por tudo isto, foi muito apetecível apreciar o “Taiwan Youth Dance Company” 
que trouxe toda a alegria deste povo simpático que nos chegou desta parte do mundo 
do sol nascente.

Folk Ensemble Handrlák 
República Checa

O “Folk Ensemble Handrlák” é visto como um dos mais invulgares 
representantes desta jovem república, pela qualidade dos espectáculos que 
nos apresenta. Com músicos verdadeiramente virtuosos, fomos à descoberta 
da magia dos sons únicos do povo boémio, com a sua extraordinária 
orquestra. A sua gastronomia, recomendada para paladares mais apurados, 
completaram a lista de motivos para uma participação muito apreciada.
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A Feira de Artesanato
Sempre com animação diária, excepto na 
quarta-feira, que foi o dia dos recitais na 
Igreja, a Feira de Artesanato deste ano teve a 
particularidade de se alargar um pouco mais, 
com o número de expositores a passar dos 
habituais 15 para 20,o que obrigou a um maior 
trabalho logístico. A Feira estendeu-se até às 
traseiras do Salão Paroquial o que conferiu 
ainda mais cor e movimento a um adro já de 
si bastante movimentado durante os dias em 
que a Feira esteve aberta ao público. Saliente-
se que, mais uma vez, marcou presença a 
“Tasquinha lá de cima”, que é como quem 
diz, do Monte Espinho, que serviu, (e de que 
maneira), apetitosos petiscos que fizeram as 
delícias de quantos lá jantaram ao longo da 
semana. Saliente-se aqui a presença assídua 
do nosso Pároco, afastado há já algum tempo 
das lides nocturnas por motivos de saúde, mas 
que nestes dias de FESTARTE, fez questão 
de jantar com os seus colaboradores na 
afamada “Tasquinha”. Para terminar e porque 
não podemos deixar de o fazer, fica a eterna 
pergunta a quem de direito: “PARA QUANDO 
UNS STANDS COM VERDADEIRAS 
CONDIÇÕES?” Fica aqui uma vez mais a 
questão, endereçada aos responsáveis pelo 
FESTARTE, mas também e sobretudo aos 
órgãos Autárquicos, Junta de Freguesia e 
Câmara Municipal. Ficamos a aguardar uma 
resposta se acharem por bem fazê-lo.

O Meu Lamento
Não haverá porventura factores negativos 
de grande monta a apontar. A organização 
do FESTARTE já tem muitos anos disto e 

O Festival de Folclore
Mais do que mil palavras as imagens falam por si. Simplesmente deslumbrante. Um agradecimento especial ao António Barros do Rancho 
Típico da Amorosa, que gentilmente enviou todas as imagens para publicação

portanto já se mostram rotinados. No entanto, 
há alguns detalhes que convém melhorar 
ou talvez até modificar, quem sabe. Em 
primeiro lugar, os hinos dos Países: este 
ano as coisas não correram muito bem, ao 
contrário dos anos anteriores, com alguns 
a falhar ou porque não era aquele hino, por 
força das modificações políticas entretanto 
operadas ou porque os responsáveis pelo 
som não testaram convenientemente o 
funcionamento da aparelhagem. Seja por que 
motivo for, não se justifica nos dias de hoje 
que os hinos, estejam eles em formato mp3, 
wmp ou outra coisa qualquer, não possam ser 
correctamente executados. Requer-se mais 
atenção para o ano, para que erros deste tipo 
não voltem a acontecer. Em segundo lugar, o 
meu lamento vai para a animação da Feira de 
Artesanato ou falta dela - não que os Grupos 
não estivessem lá, mas grande parte deles não 
percebeu que a intenção era trazer as pessoas 
à dança. Aliás é para isso que elas lá estão, 
esperando ansiosamente que as levem para o 
tablado. Grupos houve que se esqueceram por 
completo de o fazer. Por último, e porque não 
quero ser um crítico voraz do FESTARTE, 
pois sou até um dos seus mais acérrimos 
defensores, lamento que o stand da Argentina 
apenas estivesse presente em um ou dois dias, 
já que nos restantes nem vê-los. Mesmo no 
grande dia da Feira de Artesanato, (domingo), 
apenas se dignaram ir buscar o artesanato e 
ir embora. Para o trabalho que dá montar a 
Feira de Artesanato, com uma lista de espera 
de expositores, sempre à espreita de um lugar 
na Feira, ter um stand vazio na maior parte do 
tempo não abona em nada ao seu crescimento, 
isto já para não falar nas inúmeras referências 
à “não” presença do Grupo. Enfim...

Nota Final
Passou mais um FESTARTE, neste caso o 
11º. Ficamos sempre à espera do próximo, 
o que por si só justifica o sucesso de mais 
uma edição. A Organização primou como 
sempre pela competência e seriedade 
durante todo o Festival. Na reportagem 
que fiz, em 2007, referi várias vezes ao 
longo do artigo que escrevi, que aquele 
fora “O Melhor Festarte de Sempre”. Este 
ano tenho de manter a mesma opinião. 
O ano passado foi até agora o melhor 
FESTARTE de sempre. Nem a presença 
nos últimos dois dias do Grupo Mexicano 
serviu para ofuscar o grande sucesso do 
10º FESTARTE. Faltou um “bocadinho 
assim”, como diz a publicidade. Faltou 
mais entusiasmo, faltou mais empenho 
por parte dos Grupos, faltou algo mais 
para fazer a diferença. Nota positiva 
para o jantar oferecido à população que 
recebeu os Grupos, em 2007 - foi a grande 
novidade este ano, e com tanto sucesso 
que pode ser uma boa ideia para repetir 
em próximos Festivais. Por último, merece 
destaque a presença do Grupo Mexicano 
no encerramento da Feira de Artesanato, 
o que engrandeceu o FESTARTE. A sua 
música contagia, alegra, anima e sobretudo 
faz uma grande festa. Chegaram fora do 
programa oficial do FESTARTE, mas 
ainda bem que chegaram a tempo de fechar 
com chave de ouro a Feira de Artesanato 
e o próprio FESTARTE. Que venha a 12ª 
edição, que da 11ª já reza a história.

José Eduardo Sousa
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150º Aniversário das Aparições de Lourdes (1858 - 2008)
Lourdes a Cidade do Milagre

Em Lourdes, a água da nascente da Gruta 
continua a correr e a realizar grandes 
prodígios, sendo os maiores aos que não 
vêem. A maior parte dos doentes que vão a 
Lourdes esperam voltar curados, mas nem 
sempre isso acontece. Contudo, apesar de 
não conseguirem o resultado esperado voltam 
com mais resignação para a sua enfermidade 
e com a alma curada. Por vezes alguns são 
milagrosamente curados, mas por cada um 
que consegue a cura do corpo, são às centenas 
os que curam a alma.
Também Cristo, no Evangelho, quando curava 
os doentes e quando ressuscitava os mortos 
fazia-o mais para fortalecer a fé das almas 
do que pela compaixão dos que curava ou 
ressuscitava. Na ressurreição de Lázaro Jesus 
disse: “ Lázaro morreu, mas alegro-me por 
causa de vós, por não terdes estado lá, para 
que vendo (a ressurreição) acrediteis.”
Santa Bernardete foi para o céu para estar 

eternamente perto da Virgem, para finalmente 
puder desfrutar daquela felicidade que 
começou a gozar já em Lourdes, quando 
o Céu lhe concedeu a graça de contactar 
directamente com Nossa Senhora Mãe de 
Deus. Nas aparições a Senhora tinha-lhe já 
prometido que a faria muito feliz, não neste 
mundo, mas sim no Céu. 
Que importa a nós, simples mortais, que 
tenhamos de sofrer grandes provações, 
dificuldades, humilhações, sofrimentos (e 
alguns bem grandes), uma vez que tudo isso 
acaba com a morte? O que na verdade nos 
importa é conseguir a felicidade do Céu, que 
dura para sempre. 
E muitos outros que se deslocam a Lourdes 
sem motivo especial, voltam de lá como que 
rejuvenescidos na sua fé, ou seja, com muito 
mais coragem para continuarem a operar o 
milagre de se manterem verdadeiros Cristãos, 
porque nos dias de hoje é quase um milagre ser-
se Cristão neste mundo manchado pelo ódio, 
perseguições, preconceitos, humilhações, 

guerras, fome, e todo um conjunto de factores 
que faz com que o Homem viva à margem 
de tudo aquilo que significa a mensagem de 
Cristo: “Ama o próximo como a ti mesmo.”
Muitos, hoje, vão a Lourdes pedir a saúde 
do corpo e alguns conseguem-na, mas são 
mais os que de lá voltam curados na alma, 
conseguindo uma saúde que não acaba com 
a morte.

Lourdes – Programa de Setembro de 2008

Dia 4 / 8 – Congresso com o tema: Maria e as 
Aparições – História, Devoção e Teologia.
Dia 8 – Festa do Nascimento de Nossa 
Senhora
Dia 13 / 15 – Peregrinação do Papa Bento 
XVI a Lourdes
Dia 23 / 26 – Peregrinação da Comunidade de 
Maio
Dia 29 / 4 de Outubro – Peregrinação Nacional 
da UNITALSI

João Teixeira  

Ano Paulino - Discurso de Paulo Diante de Agripa
Actos dos Apóstolos 26
Agripa (*) disse, pois, a Paulo: «É-te permitido 
falar em tua defesa». Então Paulo, estendendo 
a mão, começou a sua defesa. 2 «Sinto-me 
feliz, ó rei Agripa, por ter hoje de me defender 
na tua presença, de tudo quanto me acusam 
os judeus, 3 principalmente porque conheces 
todos os costumes e questões que há entre os 
judeus; por isso peço-te que me ouças com 
paciência.
 
 «Quanto à vida que tenho levado, desde os 
primeiros tempos da mocidade, entre os da 
minha nação e em Jerusalém, ela é conhecida 
de todos os judeus. Conhecendo-me de longa 
data, podem, se quiserem, dar testemunho 
de que vivi fariseu, segundo a seita mais 
rigorosa da nossa religião. Agora sou acusado 
em juízo por esperar a promessa que foi feita 
por Deus a nossos pais, a qual as nossas doze 
tribos, servindo a Deus noite e dia, esperam 
ver cumprida. Por causa desta esperança, ó 
rei, sou acusado pelos judeus. Parece-vos 
porventura incrível que Deus ressuscite os 
mortos?
 
«Eu também tinha julgado que devia fazer 
a maior resistência contra o nome de Jesus 
Nazareno. E assim o fiz em Jerusalém. Meti 
na prisão muitos santos, tendo recebido, 
para isso, poder dos príncipes dos sacerdotes 
e, quando os faziam morrer, dava a minha 
plena aprovação. Muitas vezes, percorrendo 
as sinagogas, usava com eles de crueldade, 
obrigando-os a blasfemar; e, enfurecendo-me 
mais e mais contra eles, perseguia-os até nas 
cidades estrangeiras. Levado por tais intuitos, 

indo eu a Damasco com poder e comissão 
dos príncipes dos sacerdotes, ao meio-dia 
vi, ó rei, no caminho, uma luz do céu, mais 
resplandecente que o sol, que brilhou em volta 
de mim e dos que iam comigo. Tendo todos 
nós caído por terra, ouvi uma voz que me 
dizia em língua hebraica: “Saulo, Saulo, por 
que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar 
contra o aguilhão”. Então, eu disse: “Quem és 
tu, Senhor?”. E o Senhor respondeu: “Eu sou 
Jesus, a quem tu persegues; mas levanta-te 
e põe-te em pé, porque Eu te apareci para te 
constituir servidor e testemunha das coisas que 
viste e daquelas pelas quais Eu te aparecerei 
ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, 
aos quais agora te envio a abrir-lhes os olhos, 
a fim de que se convertam das trevas à luz, e 
do poder de Satanás a Deus, para que recebam 
o perdão dos pecados e a herança entre os 
santos, mediante a fé em Mim”.
                
«Desde então, ó rei Agripa, não fui rebelde 
à visão celeste, mas preguei primeiramente 
aos de Damasco, depois em Jerusalém e 
por toda a terra da Judeia e aos gentios, que 
se arrependessem e convertessem a Deus, 
fazendo obras dignas de penitência. Por esta 
causa os judeus, tendo-me prendido, estando 
eu no templo, tentavam matar-me. Mas, 
graças ao socorro de Deus, que até ao dia de 
hoje não me faltou, continuo a dar testemunho 
a pequenos e a grandes, não dizendo outras 
coisas fora daquelas que os Profetas e Moisés 
anunciaram que haviam de acontecer, que o 
Cristo havia de padecer, que seria o primeiro a 
ressuscitar dos mortos e que anunciaria a luz a 
este povo e aos gentios». 

 Agripa reconhece a inocência de Paulo
 
Dizendo ele estas coisas em sua defesa, disse 
Festo em alta voz: «Estás louco, Paulo; o 
muito saber desorienta o teu espírito!». Paulo 
respondeu: «Eu não estou louco, ó óptimo 
Festo, mas digo palavras de verdade e de 
sabedoria. Destas coisas tem conhecimento 
o rei, a quem falo com toda a liberdade, pois 
creio que nada disto lhe é desconhecido, 
porque nenhuma destas coisas se passou a um 
canto. Acreditas, ó rei Agripa, nos Profetas? 
Eu sei que acreditas». Então Agripa disse a 
Paulo: «Por pouco me não persuades a fazer-
me cristão!». Paulo disse-lhe: «Prouvera 
a Deus que, por pouco ou por muito, não 
somente tu, mas também todos quantos me 
ouvem, se fizessem hoje tais como eu sou, 
exceptuando estas cadeias!».
Então levantou-se o rei, o governador e Berenice 
e os que estavam sentados com eles. Tendo-se 
retirado à parte diziam entre si: «Este homem 
não fez coisa que seja digna de morte nem de 
prisão». E Agripa disse a Festo: «Ele podia ser 
solto se não tivesse apelado para César».
 
(*) Herodes Agripa II era filho de Herodes 
Agripa I. Nasceu no ano 27. Como seu pai 
tinha conseguido o favor de Roma e recebido 
vários territórios ao norte da Palestina, que 
lhe era permitido governar com o título de rei. 
Berenice, que o acompanhava era sua irmã.
 
Fonte: “Novo Testamento, Leitura Diária”, 
Ed. Apostolado a Oração.

Recolha de António Ferreira
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preço da viagem que então se especulava 
também aumentava cada vez mais. Houve 
muitas vezes a vontade de desistir, a vontade 
de atirar tudo para trás das costas mas, Ele 
esteve sempre do nosso lado. Sempre que 
algum membro do grupo se sentia mais 
desmotivado, menos confiante, Deus punha 
sempre outro colega no seu caminho, para 
juntos lutarem e vencerem esse sentimento. 
E o tempo ia passando e o preço ia 
aumentando com o tempo. 1500, 1800, 2000 
euros. Mas havia sempre o medo, o receio 
de não conseguirmos vencer. Principalmente 
a partir do último Verão, altura em que a 
Jornada de Sidney se aproximava mais e 
começava a ser sentida como um desafio 
cada vez maior, como uma “obrigação” até 
para a realização pessoal de cada um. As 
inscrições no grupo que viajaria pela Diocese 
do Porto abriram e foi a altura da grande 
decisão. Vamos ou não vamos? O preço tinha 
parado nos 2200 euros. Nessa noite tenho a 
certeza que o sono faltou a muitos membros 
da APJ. A decisão foi tomada e, perante as 
possibilidades, chegou-se à conclusão que 
a APJ seria representada por quatro jovens. 
Por motivos de trabalho ou de escola, outros 
colegas que também trabalharam arduamente 
para o financiamento desta viagem, não 
puderam participar. A todos eles, mas 
mais particularmente ao João Teixeira, à 
Paula Oliveira e à Cláudia Patoleia, o meu 
agradecimento pessoal. Porque sem eles 
também não teria sido possível. 
Fizemos a inscrição na Diocese do Porto 
com a decisão de que metade da viagem 
dos quatro participantes seria paga com o 
dinheiro conseguido pela APJ nos últimos 
três anos para esse efeito. E este último ano, 
foi o ano em que mais trabalho foi exigido, 
mas o ano em que mais “gozo” tivemos, pois 
tudo levava à concretização do “tal” sonho.

Para que se possa conhecer e perceber 
melhor o que foi esta participação na XXIII 
Jornada Mundial da Juventude para a vida da 
Assembleia Paroquial de Jovens de Leça da 
Palmeira, e tudo o que ela acarretou, decidiu-
se escrever este pequeno texto que serve 
como uma “meditação” ou como uma análise 
um pouco mais detalhada da mesma. 

A primeira questão que se coloca é “como 
surgiu a oportunidade de participarem na 
Jornada? De onde veio essa ideia?”

Há cerca de três anos atrás, em 2005, uma 
amiga nossa e colega de trabalho na Paróquia, 
a Ana Patoleia, regressou da Jornada Mundial 
da Juventude em Colónia, na Alemanha. E 
quando regressou tinha na bagagem muitas 
histórias, muita alegria e muita Fé. Na altura 
éramos ainda mais novos, menos experientes. 
Mas foi neste momento que a vontade de 
estarmos presentes na Jornada de Sidney 
se instalou no grupo. Todos nós tínhamos 
começado a trabalhar mais directamente na 
APJ há relativamente pouco tempo, mas logo 
decidimos que a Jornada da Austrália seria 
um dos nossos grandes objectivos, senão o 
maior deles.

E a ideia foi-se construindo…

Tínhamos muito pouco. A única coisa que 
tínhamos de sobra era a vontade. O dinheiro 
era quase nenhum, a estrutura da APJ estava 
ainda a ser “re-levantada” e por tudo isso, 
praticamente ninguém acreditava em nós, 
naquele bando de jovens que parecia que 
não tinha os pés bem assentes na terra. Mas 
fomos trabalhando, “esgravatando” como se 
costuma dizer. Com pequenos sorteios, com 
pequenas vendas e alguns donativos, as coisas 
começavam a erguer-se. Mas o possível 

Ao longo dos 15 dias da Jornada houve 
muitas emoções, muitos sentimentos…

E o dia 7 de Julho chegou. E finalmente 
partimos para a Austrália, num misto de 
alegria, de Fé mas, ao mesmo tempo, de 
comoção e de lágrimas. Afinal era mesmo 
verdade! Estávamos mesmo a ir para a 
Austrália! À medida que a viagem ia 
decorrendo, à medida que o destino estava 
cada vez mais perto, cada vez mais nós 
reflectíamos. “Afinal valeu a pena todo o 
esforço!”
Mas quando finalmente chegámos a Sidney 
estávamos ainda mais felizes. E cada dia que 
passava, estávamos com mais Fé. Cada vez 
que víamos aquelas multidões a caminhar 
com um só objectivo, o de unir mais os 
povos, o de amar mais os irmãos. Também 
houve lágrimas, houve alturas em que nos 
sentimos mais perdidos. As emoções são 
muitas e muitas vezes não as conseguimos 
compreender bem.
Apesar de tudo, foram 15 dias inigualáveis 
e inesquecíveis. Recordamos cada minuto 
com saudade e com muita alegria ao mesmo 
tempo.

E os 15 dias da Jornada o que é que trazem 
de novo?

Apesar de ter sido a primeira Jornada para 
quase todos os representantes de Leça da 
Palmeira – apenas a Ana Patoleia participou 
em 2005 –, temos a certeza que cada jornada 
muda ou aperfeiçoa algo naqueles que nela 
participam. Lá contactamos com gente 
de todo o mundo, com realidades muito 
diferentes daquelas a que estamos habituados 
e isso torna-nos, de uma maneira ou de outra, 
diferentes. Existe uma maior vontade de 
vencer, uma maior vontade de mudar nem 
que seja o mais pequenino erro. Dos cerca 
de 500 mil jovens que estiveram nesta XXIII 
Jornada Mundial da Juventude, estamos 
certos de que cada um será uma “nova” 
testemunha de Cristo à sua volta: na família, 
com os amigos e nas suas paróquias. 

Em jeito de balanço…

Depois de tanto trabalho, de tanto sacrifício, 
estivemos na Austrália. Leça da Palmeira foi 
vista como uma grande paróquia, pois tinha 
quatro representantes nesta Jornada. Não foi 
uma Jornada qualquer. Não que as anteriores 
mereçam menos respeito, mas Sidney dista 
20 mil quilómetros de Portugal. Por isso, 
agora uma palavra para os colegas que 
trabalham nesta Paróquia, a qualquer nível, 
vamos unir-nos ainda mais e fazer ainda 
mais pelas pessoas de Leça da Palmeira. É 
possível fazer a diferença!

E depois de Sidney?

Agora o objectivo principal da APJ para 
os próximos três anos é a preparação para 
a Jornada Mundial em Madrid. Já nos 
comprometemos connosco próprios a fazer 
cumprir este objectivo. 
Este texto pode parecer um texto emotivo 
demais, mas para nós, membros activos da 
APJ, esta viagem foi muito mais do que uma 
simples viagem. Foi o principal motivo pelo 
qual decidimos trabalhar unidos e agora não 
mais vamos parar. 

Jornadas Mundiais da Juventude - Sydney 2008
“Recebereis força quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas.” (Actos, 1:8)
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Dia 2 - 08/07/08
12h45min – hora portuguesa
Já vamos no 2º dia da nossa grande viagem.
Ontem saímos de Perafita um pouco mais tarde 
do que era previsto, (como é óbvio). Já tínhamos 
o nosso rumo bem traçado, o nosso percurso 
bem definido. A primeira etapa foi Lisboa, onde 
passámos a primeira noite destes 15 dias que se 
avizinham, no mínimo, fantásticos.
Fizemos uma pequena paragem na área de 
serviço de Leiria,, onde o grupo aproveitou para 
fazer o habitual xixizinho e comer qualquer 
coisa (ou até para beber uma cervejinha! Xiu! 
Isso não era para se dizer!). Já pouco faltava 
para a chegada a Lisboa quando alguns ainda 
aproveitavam os bancos do mini-bus para 
dormir, ou então só para fechar os olhos, como 
a nossa colega Irene ,(sem dúvida!). 
Muito animados pela boa disposição do padre 
Tony e dos outros membros do grupo. Já passava 
da meia-noite quando chegámos ao sítio onde 
pernoitámos: a casa dos Padres Espiritanos, 
mesmo atrás da residência imponente do Sr. 
Primeiro-ministro, o Engenheiro José Sócrates, 
(ainda estivemos a ver se o víamos, mas 
tivemos azar!). Sem fazer nenhum barulho, 
(claro, claro), “montámos a tenda”, que é como 
quem diz, arrumámos os nossos sacos-cama 
para dormir algumas horitas antes da partida 
para o aeroporto da Portela. À hora combinada 
(ou depois um bocadinho), lá nos reunimos para 
o pequeno-almoço e depois, de táxi, rumámos 
ao aeroporto. 
 Pensávamos nós que estávamos a chegar 
cedíssimo, (até fomos entrevistados pelo 
programa Ecclesia e tudo!), mas não. Os 

Diário da Nossa Viagem - WYDSYD2008

problemas com os vistos e com os nomes 
trocados começaram e quase ficávamos em 
terra, mas graças a Deus tudo se resolveu a uns 
25 minutos do voo! SORTE!
Lá embarcámos e, até agora, está a correr 
tudo bem! Já falta pouco para chegarmos a 
Londres!

A fé está cada vez mais dentro de cada um de 
nós. Sinto que Cristo está lá longe a chamar por 
mim e que esse grito se torna cada vez mais 
nítido, cada vez mais sonante. Como posso eu 
resistir-lhe? Impossível!  
O nosso sonho começou. Há cerca de 2/3 anos 
sonhámos que podíamos vir até à Austrália. 
Ninguém acreditou e alguns até tentaram 
afastar-nos dessa ideia, mas a persistência 
de Cristo feito jovem em cada um de nós foi 
maior e graças a Ele estamos a conseguir! Sim, 
deu-nos muito trabalho, mas cada minuto que 
estamos a passar está a valer todo o trabalho e 
esforço do mundo!
“Porque um jovem nunca desiste, muito menos 
um jovem católico!”

Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe dos Jovens, 
Rogai por nós!

Algures, perto de Londres.
Dia 3 - 09/07/08

14H05min – hora portuguesa
Já estamos no 3º dia da nossa viagem.
Depois de 8 horas no aeroporto de Heathrow, 
em Londres, que mais parecia uma cidade e 
não um aeroporto, cá estamos num novo avião. 
Nessas oito horas fizemos de tudo: comemos, 
dormimos no chão do aeroporto, o Vilaça, 
o Mário e o João andaram uma hora só para 
poder fumar um cigarro, jogámos à sueca 
durante montes de tempo… Enfim, estávamos 
super cansados e ainda tivemos de aturar um 
inglês desdentado que nos mandou retirar 
toda a nossa bagagem de mão de um sítio para 
outro! Enfim! Mas as 21h35min lá chegaram 
e finalmente ‘embarcámos’ na prova de fogo 
– a viagem de Londres para Singapura, ou 
seja, doze horas e meia de voo. Mas pronto, 
era de d noite, deu para dormir e para ver uns 
filmezinhos. Chegados a Singapura, que tem 
um aeroporto muito calmo e muito moderno ao 
mesmo tempo, encontrámos logo um português, 
o que nos deixou muito felizes, obviamente. O 

senhor é um emigrante na Austrália que estava 
de regresso a Portugal para umas férias. Ah! 
O senhor até nos indicou um clube português 
em Sidney, onde se come muito boa comida 
portuguesa, o Frazer Park. Assim, se a fome 
apertar e o tempo disponível assim o permitir, 
recorreremos a este clube. 
Depois de visitarmos o aeroporto e o seu jardim 
EXÓTICO, (bastante, mesmo), embarcámos 
de novo no mesmo avião rumo a Sidney. Para 
quem aguentou quase treze horas, também 
aguenta mais estas sete. Tem acontecido de 
tudo neste avião: ou é uma passageira que 
come o triplo dos outros; ou é um senhor que 
veste uma saia, (não, não é um kilt, é mesmo 
uma saia travada!); ou é um passageiro que 
reclama com todo o barulho e mais algum; 
ou são os imensos jovens espanhóis que 
falam a correr. Mas está a ser divertido. Neste 
momento, estamos a sobrevoar o Oceano 
Índico, mesmo junto à Indonésia. Já só faltam 
4887kms para chegarmos a Sidney. Está 
quase, quase!
Sinto-me cada vez mais motivada, cada vez 
mais com Cristo. Basta que deixemos que o 
amor de Deus nos toque com o seu espírito de 
luz e com a sua sombra de paz e de amor. 

Santa Rita, Rogai por nós!

Algures no Oceano Índico.

P.S. O mundo é tão pequeno, que quando 
chegámos ao terminal no aeroporto de 
Heathrow, encontrei logo um antigo professor 
meu e da Rita do instituto de Inglês que agora 
trabalha no aeroporto, o David Powley! Mal 
comecei a descer as escadas rolantes e vi aquela 
longa cabeça calva, percebi logo que era ele e 
dirigi-me onde estava. E não é que perguntei: 
“David?” Ao que ele me responde “Yes, Ana!” 
Meu Deus, como o mundo é pequeno! Já foi 
meu professor há uns anos, já teve milhares de 
alunos, mas mesmo assim lembrou-se de mim 
e da Rita!

Dia 5 - 11/07/08
17h09min – hora australiana
São cinco horas da tarde e já está de noite aqui 
em Murrurundi, uma “terrinha” na Diocese de 
Maintland-Newcastle.
Chegámos a Sidney ontem de madrugada. 
Depois de mais de um dia de viagem de avião, 
finalmente aterrámos em Sidney. Fomos 
buscar as malas e descobrimos que uma mala 
dum colega tinha ficado em Lisboa. Deram-
lhe uns trocos para qualquer necessidade e 
prometeram que lha entregavam aqui, na 
sua família d acolhimento. Ainda nem sei se 
o fizeram. Depois deste contratempo saímos 
do aeroporto, mas nem vimos o sol – fomos 
logo apanhar o comboio para Newcastle. Mais 
duas horas de viagem! Saímos numa estação 
com um nome engraçadíssimo, “Fassifern”. 
Chegados a Fassifern, fomos recebidos por 
umas meninas que nos encaminharam para 
uma nova viagem, esta bem mais curta e de 
autocarro. O destino era uma escola onde era 
feito o acolhimento e o registo na diocese 
de todos os peregrinos. Aqui almoçámos e 
logo travámos conhecimentos com outros 
peregrinos colombianos, ingleses, e até 
dumas nacionalidades muito estranhas, 
dumas ilhas do Pacífico que eu nunca tinha 
ouvido falar. Os jovens que iam chegando, 
iam-se “acomodando” no terreno da escola. 
Por volta das 19 horas apanhámos novo 
autocarro para nova viagem de comboio até 
Mushelbrook, a paróquia onde iam “atribuir” 
a família de acolhimento a cada peregrino. 
Logo travámos novos conhecimentos, desta 

8 horas no aeroporto de londres
dão para muita coisa

A Representação de Leça da Palmeira

O Grupo com os seus familiares antes da partida
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vez com americanos que estavam doidos 
para saber a nossa opinião sobre George W. 
Bush! (risos!) Depois de mais duas horas de 
comboio, la chegámos à nossa cidade e fomos 
muito bem recebidos por vários jovens. De 
seguida, fomos matar um pouco a fome na 
Igreja Paroquial, seguindo-se um momento 

de oração e a apresentação às famílias de 
acolhimento. Eu, a Rita, a Ana Patoleia e a Ana 
Maria ficámos juntas, mas ficámos um pouco 
assustadas quando percebemos que nos iriam 
levar à nossa família de acolhimento, porque 
era um bocadinho longe. E era! Depois de 
uma hora de viagem, no carro de um senhor 
padre que fazia ultrapassagens malucas, lá 
chegámos à “nossa” casa, em Murrurundi, 
a casa paroquial. E assustámo-nos ainda 
mais porque era muito, muito, muito gélida 
e está desabitada porque o pároco tem duas 
paróquias. Resumindo, isto é um autêntico 
congelador. Ligámos os aquecedores, mas o 
frio continuava. Então decidimos que íamos 
dormir as quatro na sala de estar em frente 
a um recuperador de calor a lenha, super 
quente, mas que só consegue aquecer a sala 
de estar. Lá passámos a noite a maldizer a 
nossa sorte, porque não tínhamos família 
connosco e estávamos completamente 
perdidas no meio do nada!

Hoje de manhã levantámo-nos e fomos à 
eucaristia concelebrada pelo pároco daqui, o 
Padre John, o Padre Alípio e o Padre Mateus. 
Uma missa meio portuguesa, meio inglesa. 
Na assistência apenas tínhamos dezassete 
pessoas, sendo que quatro éramos nós.
A seguir fomos almoçar com o Padre Mateus 
e com o Padre Alípio a um centro de senhoras 
benfeitoras. Aí visitámos também uma casinha 
típica reconstruída onde pudemos comprar 
algumas lembranças.
Depois, passeámos durante cerca de duas horas 
de carro pelas redondezas da nossa cidade e 
finalmente vimos cangurus! Três pequeninos, 
mas eram três cangurus. 

22h – hora australiana
Depois desse passeio fomos jantar com os 
nossos amigos portugueses que estão na 
paróquia de Scone. Fiquei um pouco triste 
porque parece que eu, a Rita, a Ana Maria 
e a Ana Patoleia estamos mesmo no fim do 
mundo e que a nossa família de acolhimento 
não é a mais normal. Já voltámos a casa e 
estamos a preparar-nos para dormir. Amanhã 
o dia promete ser longo! 

Sagrado Coração de Jesus, Rogai por nós!

Dia 6 - 12/07/08
21h30min – hora australiana
Mais um dia da nossa peregrinação. Hoje foi um 
dia bem divertido! Estivemos com os colegas 
da paróquia de Scone numa quinta onde vimos 
ovelhas a serem tosquiadas, cavalos a terem 
os cascos mudados e alguns instrumentos 
de aborígenes. Lá, almoçámos com alguns 
peregrinos ingleses, chineses e americanos, e 
com as respectivas famílias de acolhimento.
O mais engraçado é que essa quinta é pertença 
de uma senhora da Igreja Anglicana que disse, 
e com muita razão, que “se todas as religiões 
trabalhassem juntas, o mundo seria muito 
melhor.”
Vamos agora descansar, já nas nossas camas (já 
não está tanto frio) porque o cansaço nas pernas 
é muito. 

São José, Rogai por nós!

Dia 8 - 14/07/08
07h40min – hora australiana
Ora acaba de nascer mais um dia aqui em 
Murrurundi. É pena ter nascido com chuva. 
Ontem foi um dia FANTÁSTICO! Estivemos 
numa outra pequena quinta onde fizemos 
um pic-nic com todos os portugueses do 
nosso grupo e com as nossas famílias de 
acolhimento: cantámos, dançámos, rimos 
e tudo mais a que tínhamos direito. Foi 
um convívio muito bonito entre todas 
aquelas nações juntas em prol da sua Fé 
que se sente cada vez mais e se torna cada 
vez mais evidente. Tivemos também uma 
eucaristia toda em português, incluindo os 
cânticos jovens que encantaram as pessoas 
das nossas paróquias de acolhimento de 
Murrurundi, Scone e Mushelbrook, que 
são paróquias envelhecidas, sobretudo a de 
Murrurundi. O dia terminou com um óptimo 
barbecue (=churrasco) aqui na nossa casa, 
com todos os portugueses e famílias. Foi o 
tempo das despedidas. Foi o último dia em 
que estivemos com as nossas famílias de 
acolhimento. Daqui a pouco vamos deixar 
Mururrundi, Scone e Mushelbrook, rumo a 
Sidney, o ponto mais alto desta longa viagem. 
Houve algumas lágrimas, muito sentimento e 
a certeza de que nunca nos vamos esquecer de 
ninguém, de nenhuma cara, ainda que idosa, 
que durante estes quatro dias apenas viveram 
para nós, apenas viveram para que nada nos 
faltasse e estivéssemos bem. Apesar de todos 
os defeitos da casa, apesar de estarmos numa 
terra quase no fim do mundo, o balanço é 
muito positivo. Não chegam todas as palavras 
de agradecimento do mundo para expressar 
toda a nossa gratidão para com os nossos 
“papás” de Murrurundi. Eu, a Rita, a Ana 
Maria e a Ana Patoleia, apesar de não termos 
uns pais de acolhimento “permanentes”, 
visto que estivemos a dormir sozinhas na 
nossa casa, temos de agradecer tudo aquilo 
que todos estes velhinhos fizeram por nós as 
quatro, as suas “girls” (= meninas).
Houve momentos em que chorei, em que 
me senti muito perdida aqui, porque afinal 
estivemos sozinhas na casa, mas agora percebo 
que afinal, os nossos “papás” todos, fizeram 
tudo, mas tudo o que estava ao alcance deles 

para que todas gostássemos da nossa estadia 
aqui na sua humilde terra. 
Bem, agora venha Sidney. Venha o encontro 
com o Santo Padre. Venha mais e ainda mais 
Fé!

Nossa Senhora de Fátima,  Rogai por nós!

Dia 11 - 17/07/08
15h45min – hora australiana
Estamos no comboio. Estes dias têm sido 
absolutamente fantásticos. Super cansativos 
mas absolutamente maravilhosos. 

Depois de cerca de quatro horas de viagens de 
comboio de Newcastle até Sidney, chegámos à 
Holy Family School, onde estamos alojados. 
Nesta escola primária estão também austríacos 
e os outros portugueses que vieram pelo 
Departamento Nacional e pelo Patriarcado de 
Lisboa. 

No segundo dia em Sidney, de manhã 
visitámos a St. Mary’s Cathedral, que é 
considerada a mais bonita das catedrais 
de toda a Austrália e que recebeu alguns 
restauros para que se tornasse ainda mais 
bela aos olhos dos jovens peregrinos que a 
visitam. Uma catedral magnífica com cerca 
de cento e vinte e cinco anos, com belíssimas 
colunas, pinturas celestiais e acabamentos 
perfeitos. Depois desta visita estivemos em 
Barangaroo, onde almoçámos, assistimos 
à missa de abertura da Jornada Mundial 
da Juventude, celebrada pelo Arcebispo 
de Sidney. Foi no caminho da Catedral 
para Barangaroo que percebi que estou na 
Austrália, que realmente estou numa Jornada 
Mundial da Juventude. Em Barangaroo, 
trezentos mil jovens concentrados naquela 
mostra de Fé, comunhão e amor. Trezentos 
mil jovens apenas com Cristo no coração. 
Trezentos mil jovens de todo o mundo a 
transpirarem alegria. O jantar também foi 
servido no Barangaroo, seguindo-se o Festival 
Jovem que encantou toda aquela juventude. 

Barangaroo

O orgulho português em frente da Catedral 
de Santa Maria do Cruzeiro do Sul

Na escola onde estávamos
alojados em Sydney

Padre Mateus celebrando
em Murrurundi

A nossa família de acolhimento
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Mas o cansaço era tanto que tivemos de voltar 
à nossa escola para o merecido descanso. 

22h – hora australiana
No dia seguinte, ou seja, ontem, tivemos uma 
catequese de manhã na Igreja mesmo em frente 
à “nossa” escola. O nosso catequista foi um 
Senhor Bispo auxiliar de Braga. O Espírito 
Santo foi, obviamente, o tema dessa catequese. 
Centenas de jovens portugueses e brasileiros 
entoando cânticos e meditando naquelas 
palavras tão certas e tão bonitas. Depois da 
catequese, participámos na eucaristia, também 
muito alegre e juvenil, como era de esperar.

Depois do almoço na nossa escola, partimos à 
descoberta de Sidney: fomos a um Aquário e 
ao Wildlife of Sidney. Foi uma visita giríssima 
onde pudemos ver animais que só podem ser 
vistos na Austrália, como cangurus, coalas, e 
até as mais perigosas cobras e os mais raros 
repteis e insectos. 
O jantar foi, normalmente, servido no 
Barangaroo, onde também estivemos a assistir 
a dois concertos no Festival da Juventude. 
Só depois voltámos à escola, que fica a vinte 
minutos a pé de Barangaroo até à estação dos 
comboios e cerca de vinte e cinco minutos de 
comboio mais.
 
Santa Maria do Cruzeiro do Sul, 
Rogai por nós. 

Dia 12 - 18/07/08
08h30min – hora australiana
Ontem foi um dia também muito cheio, como 
os outros também têm sido, aliás. 
De manhã fomos visitar a Torre de Sidney. 
Deslumbrámo-nos com a imensa e magnífica 
vista sobre esta cidade enorme, linda e 
cosmopolita.

Ao almoço decidimos procurar a Comunidade 
portuguesa aqui em Sidney. E conseguimos. 
Rumámos a Petersham, onde fomos logo muito 
bem recebidos por toda a gente por quem íamos 
passando. Logo encontrámos um restaurante 
português e até entrámos a cantar o hino 
nacional. Foi fantástico e delirante, sentir todo 
aquele amor ao nosso país por parte daquela 
gente que tem a sua vida agora edificada a mais 
de vinte mil quilómetros de distância da sua 
terra natal. 
Comemos uma boa refeição, bebemos um 
café, (como já não bebíamos há mais de uma 
semana), e rimos. Rimos muito! Desejaram-nos 
muito amor, muita felicidade, muitas graças! 
Voltámos a Sidney, desta vez para vermos o 
Santo Padre chegar e dar a sua primeira palavra 
aos milhares de jovens de todo o mundo, de 
todos os cantos da terra. E vimo-lo passar 
mesmo, mesmo à nossa frente. O seu sorriso e a 
sua bênção fizeram-nos sentir tão bem. Naquele 

momento senti-me muito pequenina, muito 
minúscula em comparação com tanta Fé, com 
tanta devoção que cada jovem demonstrava no 
seu olhar. Meu Deus!
Agora vai começar a nossa catequese de 
hoje. Vai concerteza “encher-nos”, tal como o 
Espírito Santo nos tem “enchido” nesta Jornada 
Mundial da Juventude. 

Sagrada Família, Rogai por nós!
 
Dia 12 - 18/07/08
23h30min – hora australiana
Mais um dia que passou e meu coração 
parece que vai rebentar de tanta felicidade. 
Parece exagero, mas os dias aqui parecem 
intermináveis e sempre tão “produtivos”.
Esta tarde tirámos um tempinho para umas 
compras em George Street, uma das mais 
conhecidas aqui em Sidney. Depois dessas 
comprinhas, depressa rumámos a Barangaroo 
para daí assistirmos à Via-sacra que, diga-se, 
foi fantástica: de uma parte à outra da cidade, 
dezenas de actores e actrizes VIVERAM estes 
episódios da vida de Cristo. O sentimento deles 
era tão forte que facilmente o conseguiram 
transmitir e colocar nos milhares de jovens 
concentrados em Sidney. Então quando o 
“elenco” chegou a Barangaroo para as últimas 
estações é que a Fé falou ainda mais alto. Os 
jovens todos em pé, com as lágrimas caindo 
pelo rosto de muitos. Que sensação! Impossível 
explicar o que se sente numa altura destas. 
Indescritível, sem dúvida!
Mais um jantar no Barangaroo, e mais uma noite 
de Festival da Juventude. A última. Amanhã 
partimos para Randwick para O grande fim-de-
semana das nossas vidas. Ainda nem acredito!
Senhor Jesus, Rogai por nós!

Dia 13 - 19/07/08
04h30min – hora australiana
É cedíssimo mas já estamos a caminho de 
Randwick. Não há sono em nós, só esperança, 
só Fé, só vontade de vencer com Cristo. Vai 
ser um dos grandes fins-de-semana das nossas 
vidas. Não tenho dúvidas. 

09h00min – hora australiana
Chegámos a Randwick onde vamos passar 
estes dois dias. Já nos acomodámos aqui. 
Parece que fomos os primeiros a chegar, (nem 
parece que somos portugueses)! Agora todos 
descansam e dormem mais um pouco. Estão 
quase a chegar as “grandes” horas. Nem quero 
pensar!

Espírito Santo Criador, Rogai por nós!

Dia 14 - 20/08/08
19h00min – hora australiana
Já é domingo. Já “passou” o fim-de-semana. 
Ontem estávamos todos a descansar durante 
a manhã, quando vimos que se aproximavam 
os nossos amigos americanos que conhecemos 
no primeiro dia aqui na Austrália e com quem 
estivemos quando fomos para Sidney, depois 
da semana nas famílias de acolhimento. Que 
sensação! Pensávamos que nunca mais os 
iríamos ver na vida, mas Deus “faz” destas 
coisas, e decidiu trazê-los para perto de nós. Que 
alegria! A partir daí não mais nos “separámos” 
e passámos o fim-de-semana juntos. 

A noite de Sábado chegou e trouxe consigo 
a vigília que, no mínimo, foi estrondosa. 
E não estou a exagerar na palavra. Para 
mim, a mais emocionante da minha vida! 
Aquelas centenas de milhares de velas, 
aqueles milhares de olhos todos postos em 
Sua Santidade, aqueles milhares de ouvidos 
que escutavam atentamente as suas palavras 
e aqueles milhares de corações que faziam 
aquelas milhares de bocas inundar de Fé, 
inundar Cristo feito jovem, faz tremer e 
arrepiar qualquer um. E ouvir quinhentos mil 
jovens entoar o lindíssimo hino desta Jornada 
Mundial é no mínimo arrepiante. Dá vontade 
de gritar e faz-nos prometer que Jesus jamais 
morrerá em cada um de nós! Jamais! E a 
missa desta manhã tornou ainda mais firme 

essa convicção. Inesquecível e indescritível 
mesmo!
Ainda não saímos da Austrália e já temos 
saudades de tudo o que aqui vivemos. Para 
sempre recordaremos cada minuto.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
padroeira da Austrália, 
Rogai por nós!

Dia 16 - 22/07/08
19horas – hora portuguesa 
E chegou ao fim a nossa peregrinação, depois de 
quase vinte e quatro horas de avião com pequenas 
paragens em Singapura e em Londres. 

Chegados a Lisboa, já só queríamos chegar 
ao Porto para junto das nossas famílias e dos 
nossos amigos. Apesar de toda a felicidade e 
entusiasmo vividos na Austrália, as saudades 
de casa e da família já começavam a apertar. 

Aqui, os sentimentos confundiram-se. Havia 
a vontade de vir para casa, a vontade de voltar 
para Sidney. Mas lá chegámos e concerteza 
que todos contámos as imensas novidades 
que trazíamos das terras do Sul. Mas tenho 
a certeza absoluta que o coração de cada um 
de nós está cheio, está cheio de Fé e com 
vontade de gritar ao mundo que Cristo é o 
Caminho, que Cristo é a Verdade, que Cristo 
é a Vida!

Espírito Santo, Rogai por nós!

A caminho de Portugal

Saindo de Randwick

POORTUGAALL!

Os Leceiros com a cidade
de Sydney ao fundo

Em Barangaroo com outros
peregrinos

Já de regresso
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Uma Reflexão Teológica Acerca do Hino “Receive the Power”
O tema escolhido para ser o Hino da XXIII 
Jornada Mundial da Juventude, “Receive the 
Power” (“Recebe a Força”) foi escrito “à 
volta” do tema escolhido por sua Santidade 
o Papa Bento XVI, “Recebereis força quando 
o Espírito Santo descer sobre vós e sereis 
minhas testemunhas.” (Actos, 1:8). Este tema 
está dividido em duas partes: por um lado, 
Cristo reforma a Sua promessa de mandar o 
Espírito Santo; por outro lado, Cristo chama 
à responsabilidade os seus seguidores – a vida 
que essa força exige: os discípulos têm de ser 
Suas Testemunhas até aos confins da Terra. 

Diálogo no Espírito entre Cristo e os jovens 
discípulos

A canção efectivamente capta os dois 
aspectos do tema. No refrão, Cristo endereça 
aos jovens do mundo uma saudação “Aleluia, 
aleluia! Recebe a força do Espírito Santo. 
Aleluia, aleluia! Recebe a força para seres 
uma luz no mundo”. Nos versos, os jovens 
respondem “nós Te seguiremos até aos 
confins da Terra”; “nós responderemos e 
faremos a Tua vontade”; “nós Te adoramos”. 
Este diálogo no Espírito, entre Cristo e os 
seus jovens seguidores, está no coração da 
Evangelização, da Catequese, do acto de 
acreditar e adorar. É o coração da Jornada 
Mundial da Juventude. 

Um dos objectivos das Jornadas Mundiais da 
Juventude é a redescoberta, por parte dos jovens, 
das riquezas do Mundo de Deus, da Sagrada 
Escritura. Toda a letra do Hino “encaixa” na 
perfeição no tema da Jornada de Sidney e não só 
a sua parte central. Como os Actos dos Apóstolos 
deixam bem claro: a Graça do Espírito Santo 
é dada aos discípulos para que eles possam 
testemunhar a Palavra de Deus. 

O Hino é uma reflexão

O tema da Jornada Mundial da Juventude 2008 
chama-nos à reflexão acerca da força que o 
Espírito Santo tem nas vidas dos jovens. O Hino 
invoca o Espírito Santo três vezes no refrão, 
como Cristo que convida os jovens a “receber a 
força do Espírito Santo”. Os jovens respondem 
no verso “Como o Teu Espírito nos chama, 
nós respondemos e faremos a Tua vontade”. A 
especificidade do Hino torna-o particular para 
a Jornada Mundial da Juventude 2008, mas ao 
mesmo tempo muito abrangente. 

O Hino é bíblico

O tema da Jornada Mundial da Juventude 2008 
é tirado das últimas palavras que Cristo disse 
aos seus discípulos antes de subir para o Pai. A 
promessa do Espírito Santo é especificamente 
ligada por Cristo para chamar os discípulos 

para que fossem Suas testemunhas até com o 
martírio. Mas, para quem? O Espírito Santo 
fortifica os jovens não para darem testemunho 
a eles próprios, não para darem testemunho ao 
Espírito, mas serem testemunhas de Cristo. 

Especificidade e continuidade

Embora a canção seja muito específica ao tema 
da Jornada Mundial da Juventude 2008 – com 
as suas múltiplas referências à força e ao poder 
do Espírito Santo e às jovens testemunhas – 
também se interliga e unifica com os grandes 
temas catequéticos escolhidos pelo “pai” das 
Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa João 
Paulo II: “Emmanuel” (Jornada Mundial da 
Juventude 2000, Roma), “Light to the world” 
(Jornada Mundial da Juventude 2002, Toronto) 
e “Nós Te adoramos” (Jornada Mundial da 
Juventude 2005, Colónia).
Assim, a canção expressa, quer a especificidade 
da Jornada Mundial da Juventude 2008 em 
Sidney, quer a continuidade de mais de vinte 
anos de Jornadas Mundiais, e a de mais de dois 
mil anos de proclamação da Palavra de Cristo, 
desde o Arcanjo Gabriel que primeiro chamou 
Jesus o “Emanuel” (Deus connosco), e João 
Baptista que o identificou como o “Cordeiro 
de Deus”.

Padre Anthony Fisher

Hino da Jornada Mundial da Juventude, 
Sidney 2008

“Recebe a Força”

Cada nação, cada tribo
Vêm juntas para Te adorar
Na tua presença nos alegramos
Iremos seguir-te até aos confins da Terra

 Aleluia! Aleluia!
 Recebe a Força, do Espírito Santo
 Aleluia! Aleluia!
 Recebe a Força para ser uma luz para o Mundo!
O Teu espírito nos chama 
Nós responderemos e faremos a Tua vontade
Testemunharemos para sempre
A Tua piedade e o Teu amor
Cordeiro de Deus, nós Te adoramos
Nosso Senhor, nós Te adoramos
Corpo de Vida, nós Te adoramos
Emanuel, nós Te adoramos
Cordeiro de Deus, nós Te adoramos
Nosso Senhor, nós Te adoramos
Corpo de Vida, nós Te adoramos
Emanuel, cantaremos para sempre!

Os Números da Viagem
4 – os participantes na Jornada Mundial da nossa paróquia
22 – o número de jovens que viajaram até à Austrália com a Diocese do Porto
24 – o número aproximado de horas de avião que distam Portugal e a Austrália
26 – os cardeais que estiveram nesta Jornada Mundial
100 – os actores que participaram na Via Sacra de sexta-feira, dia 18
400 – as cidades e aldeias da Austrália por onde a Cruz dos Jovens e o Ícone de 
Nossa Senhora passou durante 12 meses de peregrinação pelo país
420 – os bispos participantes
450 – os festivais juvenis realizados na Jornada Mundial em 100 lugares diferentes 
de Sidney
2 mil – os jornalistas que fizeram a cobertura do evento
4 mil – os sacerdotes e diáconos que participaram no evento
8 mil – o número de voluntários que prestaram serviços nos diferentes eventos
223 mil – os jovens que participaram nas actividades da Jornada Mundial
400 mil – as pessoas que participaram na Missa Final em Randwick, a mais 
numerosa da história da Austrália
500 mil – o número de pessoas que deram as boas-vindas ao Papa Bento XVI na 
tarde do dia 17 de Julho
25 milhões – o número de refeições servidas entre os dias 15 e 20 de Julho

Glossário
Para que se perceba um pouco melhor a dinâmica e o funcionamento desta Jornada Mundial da Juventude, deixamos aqui alguns “conceitos” 
que fizeram parte do nosso dia-a-dia durante 15 dias. 
Murrurundi – a pequena vila que acolheu a Ana Isabel, a Rita Calejo e a Ana Patoleia, três das “leceiras” na Jornada
Scone – a pequena cidade que acolheu o resto dos peregrinos do grupo da diocese do Porto
Granville – a estação dos comboios em que tínhamos de sair para irmos para a escola onde estivemos acolhidos durante a estadia em Sidney
Barangaroo – amplo local em Sidney onde a maioria dos peregrinos se concentrava para as refeições, para assistir à Missa de Abertura da 
Jornada, à Via-Sacra e onde foram dadas as boas-vindas ao Papa Bento XVI aquando da sua chegada
Randwick – hipódromo que acolheu as 400 mil pessoas que participaram na Vigília de sábado à noite, dia 19 de Julho e na Missa Final de 
domingo, dia 20

Reportagem elaborada na íntegra pelos participantes das jornadas e membros da Assembleia Paroquial de Jovens de 
Leça da Palmeira, Ana Isabel Faria, Ana Patoleia, Rita Calejo e Simão Bártolo.
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Informações
Plano de Actividades Religiosas – Ano 2008 – Paróquia de Leça da Palmeira 

 Mês Dia Hora         Solenidades – Grupos Organizadores
 Setembro 28 16:00h Procissão de S. Miguel – Confraria de São Miguel
 Setembro 29 19:00h Missa de S. Miguel – Confraria de São Miguel
 Outubro 5 12:00h Missa de aniversário do Grupo Paroquial de Teatro
 Outubro 12 21:30h Procissão das Velas do Monte Espinho  
    Ir. de Nossa Senhora de Fátima – Monte Espinho
 Novembro 1 16:30h Missa do Dia de Todos os Santos – Confraria das Almas
 Novembro 2 19:00h Missa dos Fiéis Defuntos – Confraria das Almas
 Novembro 16 9:30h Compromisso das Pagens do Monte Espinho
 Dezembro 6 16:30h Compromisso dos Acólitos – Associação de Acólitos
 Dezembro 8 12:00h Missa de Nossa Senhora da Conceição, Aniversário da APJ, 
    Compromisso de todos os Grupos da Paróquia.

1 – O Compromissos dos Acólitos da 
Igreja Paroquial será realizado no Sábado 
anterior ao 1º Domingo de Dezembro.
2 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e 
Pagens deverão estar presentes em todas 
as cerimónias enumeradas no mapa de 
actividades.
3 – As Confrarias e Irmandades deverão 
usar sempre Laço Branco. Nos dias  1 e 2 
de Novembro deverão usar Laço Preto.
4 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos 
e Pagens deverão levar “velas” acesas 
nas Procissões de velas do dia 12 de 
Outubro.

Farmácias
de Serviço

Setembro Dia Outubro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

Dia

FALCÃO
R.M. Vento
L. Palmeira

MODERNA
R.B.Capelo
Matosinhos

LOPES
R.B.Capelo
Matosinhos

GRAMACHO
R.P.Araújo
L. Palmeira

R. PEREIRA
R.B.Capelo
Matosinhos

PARQUE
Av.R.A.Henri.

Matosinhos

SAÚDE
H.R.Ribeiro
L. Palmeira

FARIA
R.Rob.Ivens
Matosinhos

J. MORAIS
Pr. Ant. Sérgio

Matosinhos

F. SILVA
Norte Shopping

Matosinhos

CUNHA
R.S.Roque
Matosinhos

BELEZA
R.Cor. Alberto
Laura Moreira

L. Palmeira

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

Paróquias Sábado Domingo
Horário das Missas na Vigararia de Matosinhos

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

16h30*

18h30
17h00
16h30

19h30
18h30
18h00

19h30
18h00
19h00

19h00
17h00
19h30

16h30*

17h30*
15h00

17h30

21h00

21h00

19h00
21h00
19h00
19h00

21h00

8h00

9h30
8h30
8h00
8h30

8h30

8h15

8h00

8h00

9h30

9h00

9h30
9h00

9h30
9h30

10h30

10h45**

10h00
11h00
10h30

10h30

10h00

10h00

10h00

11h00

12h00**

11h30

11h30

12h00

12h00
11h00

11h00*

11h30

11h00

11h00

11h30

18h30

19h00

19h30

19h00

16h30
19h00

Visite a nossa Página
na Internet

www.avozdeleca.blogspot.com

PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2008
  PREPARAÇÃO BAPTISMOS
 Meses Dias 1º Domingo 3º Domingo
 Setembro Dia 24 Dia 07 Dia 21
 Outubro Dia 22 Dia 05 Dia 19
 Novembro Dia 26 Dia 02 Dia 16
 Dezembro Dia 17 Dia 07 Dia 21

AS MARCAÇÕES DE BAPTISMOS SERÃO EFECTUADAS NA SACRISTIA
Reunião de Preparação

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

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

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

 Mês Dias  Local

 Novembro 24, 25 e 26 Salão dos Paus - Guifões

Endereço

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

Encontro de
Noivos



13

Restauro do Órgão da Igreja de Nossa Senhora do Carmo
Apesar de já ter usado este “Cantinho” para falar 
do órgão de tubos, retomo o mesmo tema para 
dar conta do recente restauro do órgão de tubos 
da Igreja de Nossa Senhora do Carmo ou Igreja 
dos Carmelitas, no Porto. 
A cidade do Porto é uma das cidades portuguesas 
com mais órgãos de tubos, contando com 55 
órgãos e com o maior órgão de tubos da Península 
Ibérica, que se encontra na Igreja da Lapa, com 
4307 tubos e um carrilhão com 42 sinos. Por 
conseguir substituir uma orquestra inteira, é 
considerado o “rei dos instrumentos”. Em 1995, 

CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

A Jornada Mundial da Juventude mostrou que 
a Igreja pode encher-se de esperança 

Na manhã do dia 21 de Julho, antes de regressar 
ao Vaticano, Bento XVI celebrou a Santa Missa 
com um grupo representativo daqueles que 
sofreram abusos sexuais de alguns elementos do 
clero. O Papa ouviu as suas histórias e consolou-
os. Assegurando-lhes a sua proximidade espiritual, 
prometeu continuar a rezar por eles, pelas suas 
famílias e por todas as vítimas.
Depois da missa, encontrou-se com os cerca de 
12 mil voluntários que trabalharam na JMJ, no 
parque público de Domain. Disse-lhes Bento 
XVI: “Durante estes dias, fomos testemunhas 
da alegria que milhares de jovens encontram na 
própria fé, e pudemos exprimir o nosso louvor e 
o nosso agradecimento a Deus pela sua bondade 
por nós. Pudemos apreciar o calor e a generosidade 
da hospitalidade australiana e, juntos, lançar um 
olhar sobre esta esplêndida paisagem deste bonito 
continente. Foi uma semana realmente memorável”. 
E continuou: “Desejo agradecer a todos o generoso 
empenho que permitiu que corressem sem 
problemas os eventos que celebramos juntos. O 
vosso esforço na preparação desta jornada tornou 
propício o terreno para que o Espírito descesse 
com força, plasmando vínculos de unidade e de 
amizade entre os jovens provenientes de ambientes 
culturais profundamente diversos, e reforçando 
o seu amor pelo Cristo e pela sua Igreja”. Disse 
ainda: “Ao regressar a Roma, levo comigo como 
um tesouro a memória dos muitos acontecimentos 
cheios de graça, que experimentámos juntos”. Já no 
aeroporto, no discurso de despedida afirmou: “No 
palco, durante os últimos dias, os actores principais 
foram, obviamente, os próprios jovens. A Jornada 
Mundial da Juventude pertence a eles. Foram eles 
a fazer desta Jornada um evento eclesial de carácter 
global, uma grande celebração da juventude, 
uma grande celebração daquilo que significa ser 
Igreja, povo de Deus no meio ao mundo, unido na 
fé e no amor e capacitado pelo Espírito para dar 
testemunho do Cristo ressuscitado até os confins 
da terra”. E terminou assim: “A Jornada Mundial 
da Juventude mostrou que a Igreja pode alegrar-se 
com os jovens de hoje e encher-se de esperança 
para o mundo de amanhã”.

Próxima Jornada Mundial da Juventude será 
em Madrid

Bento XVI confirmou no final da JMJ em Sidney 
que a próxima JMJ vai realizar-se em Madrid, 
Espanha. O P. Federico Lombardi, porta-voz da 
Santa Sé, tinha avançado na semana passada com 
esta hipótese com esta afirmação: “Os jovens de 
Espanha terão muito mais facilidade para participar 
da próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ). 

EUA: ordenação de três mulheres

A ordenação sacerdotal de três mulheres em 
Boston, Estados Unidos, por duas mulheres «bispo» 
excomungadas, foi de imediato condenada pela 
Igreja católica. A cerimónia, realizada no domingo 
numa igreja protestante, foi organizada pelo grupo 
Mulheres Sacerdotes Católicas e oficializada por 
duas mulheres «bispo», uma norte-americana e 
outra alemã. As duas mulheres foram consideradas 
«bispos» por este grupo, tendo sido, segundo o 
Vaticano, expulsas da Igreja Católica devido às 
suas acções. Num comunicado, a Arquiodiocese 
de Boston informou que “a organização que se 
denomina Mulheres Sacerdotes Católicas não é 
reconhecida como entidade pela Igreja Católica”.

Vaticano: “Combater a pobreza, construir a 
paz”

De harmonia com a Agência ZENIT, o tema da 
mensagem de Bento XVI para o Dia Mundial da 
Paz 2009 será: “Combater a pobreza, construir 
a paz”. O Papa falará sobre a necessidade de 
combater a pobreza no mundo como um requisito 
para alcançar a paz. ZENIT cita um comunicado da 
Santa Sé em que se afirma: “O tema escolhido pelo 
Santo Padre quer sublinhar a necessidade de uma 
resposta urgente da família humana à grave questão 
da pobreza, entendida como problema material, 
mas antes de tudo moral e espiritual”. Recorda o 
comunicado o teor da mensagem de Bento XVI à 
FAO, no passado mês de Junho, em que afirmava 
que “pobreza e desnutrição não são uma mera 
fatalidade, provocada por situações ambientais 
adversas ou por desastrosas calamidades naturais... 
As considerações de carácter exclusivamente 
técnico ou económico não devem prevalecer 
sobre os deveres de justiça para com quem sofre 
a fome”.
Retomando este tema, o Papa reflectirá sobre “as 
raízes profundas da pobreza material e, portanto, 
também sobre a ‘miséria espiritual’ que torna o 
homem indiferente diante dos sofrimentos do 
próximo”.

Maria Voce, presidente dos Focolares

Está encontrada a sucessora de Chiara Lubich no 
Movimento Focolares, Maria Voce. Com larga 
experiência no campo ecuménico e inter-religioso, 
foi uma das mais próximas colaboradoras da 
fundadora dos Focolares, falecida em Março 
último. Maria Voce nasceu em Ajello Calabro, 
Itália, em 16 de Julho de 1937. Conheceu o 
Movimento em 1959 e há 44 anos que vive numa 
comunidade do Focolar. Depois de ter completado 
os estudos em Teologia e Direito Canónico, nos 
últimos anos era responsável pela actualização 
dos estatutos gerais do Movimento. É uma das 
responsáveis de “Comunhão e Direito”, rede de 
profissionais e estudiosos empenhados no campo 
da justiça, nascida recentemente no âmbito dos 
Focolares. É também membro da Escola Abbá, 
Centro de Estudos interdisciplinares. 

Bispos africanos pedem fim da violência no 
Zimbabwe

Os Bispos das Conferências Episcopais da 
África Oriental (AMECEA) lançaram há dias 
um forte apelo às instâncias internacionais para 

que “se ponha fim à desumana violência” no 
Zimbabwe. Aos políticos e às autoridades do 
Zimbabwe dirigiram um convite “ao diálogo 
entre as duas partes”, unindo a própria voz a 
quem “está a analisar a legitimidade das eleições 
presidenciais”. Este apelo e este convite fazem 
parte da declaração feita no contexto da XVI 
Assembleia Geral da AMECEA, celebrada em 
Lusaka, Zâmbia. Os Bispos mostraram também 
a sua grande preocupação por outras situações 
de crise na região. As Conferências Episcopais 
da África Oriental abrangem a Eritreia, Etiópia, 
Malawi, Quénia, Tanzânia, Sudão, Uganda, 
Zâmbia, e ainda como membros filiados Jibuti e 
Somália. 
O tema da assembleia, segundo o L’Osservatore 
Romano, era: “Reconciliação através da justiça 
e da paz”. Por isso, na declaração final os Bispos 
sublinham que a Igreja, ainda não tendo “todos 
os meios para resolver conflitos e tensões”, 
deve continuar a ser uma voz profética, ou seja, 
“promotora de justiça, perdão e reconciliação”. 
Os Bispos África Ocidental unem-se assim à voz 
dos Bispos do Zimbabwe, que em Junho passado 
denunciaram a intensificação de “um reino de 
violência” no país, que “continua a causar o medo 
e o sofrimento entre milhares de mulheres, homens 
e crianças inocentes”. 
Pedem “a quem está por detrás dessa desumana 
violência que ponha fim a tudo isso. Quem 
cometeu as violências deve ser levado diante da 
justiça para prestar contas das próprias acções”. 
Os Bispos pedem também “assistência humanitária 
para a população que sofre e que se ponha fim ao 
uso discriminatório e político das ajudas”. Que 
se “permita às organizações humanitárias e às 
agências não-governamentais que continuem a dar 
assistência aos necessitados de forma imparcial”. 

Rússia: pedida canonização de Estaline

Na Rússia foi assinalado, em Julho, o 90.º 
aniversário do assassínio, pelos comunistas, da 
família do último czar russo, Nicolau II, uma 
celebração marcada por grande polémica sobre 
o papel do último monarca russo. As celebrações 
religiosas tiveram lugar começaram em 
Ekaterimburgo,local onde Nicolau II, a mulher, os 
cinco filhos e outros membros da família real foram 
barbaramente assassinados pelos comunistas 
russos, que tinham tomado o poder pela força 
a 7 de Novembro de 1917. Surpreendente foi a 
exigência feita pelos comunistas à Igreja Ortodoxa 
Russa de proceder à canonização de Estaline. 
Razões para a canonização: “Foi Comandante em 
Chefe das Forças Armadas; criou o rendimento 
mínimo social indispensável pela primeira vez 
na história do Estado; a sua humildade pessoal e 
o esmagamento da corrupção entre a burocracia, 
nunca vistos na História do país”.
A Igreja Ortodoxa Russa reagiu à proposta, 
considerando-a “monstruosa”. O Patriarca de 
Moscovo, Alexis II, em relação às repressões 
estalinistas que provocaram milhões de vítimas, 
considerou que os cidadãos russos vão perdoar. 
Vladimir Viguilianski, porta-voz da Igreja 
Ortodoxa afirmou: “Seria um pecado terrível 
santificar um culpado de terrorismo e banditismo 
de Estado, cujo resultado são centenas de milhares 
de mártires pela fé”.

AG / in “Voz Portucalense”

no dia da sua inauguração, o então Bispo do 
Porto, D. Júlio Tavares Rebimbas, afirmou que 
“na igreja, o rei dos instrumentos é sem dúvida 
o órgão de tubos”, não só pelas características 
e qualidades sonoras deste instrumento “mas 
porque é a imagem do Homem e da Igreja que 
rende a Deus, de corpo e alma, na unidade da 
diversidade”.
Quanto ao órgão da Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo propriamente dito foi restaurado pela 
firma Orgian Lda., fundada por Georg Jann e 
responsável pela construção do órgão da Igreja da 

Lapa e da Igreja da Sé do Porto. Este órgão tem 
cerca de 200 anos, (foi construído em 1784, por 
Jozé António de Souza, organeiro bracarense), e 
um total de 1067 tubos. O restauro foi realizado 
com a colaboração da Diocese do Porto e do BPI, 
bem como o apoio do Conservatório de Música 
de Fornos (Feira) e da Antena 2, que efectuou a 
divulgação do acontecimento e vai ser pago por 
um ciclo de concertos que a Igreja dos Carmelitas 
está a organizar,“para residentes e turistas”, 
estando marcados os últimos para o primeiro e 
último sábados de Setembro, às 16h30m.
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Julho e Agosto

Américo Altino Gomes                                
António Rodrigues Crista
Eng. João Gustavo M. Menéres                  
 Fátima Praia                                                 
José Gomes Martins Ledo                           
Leonardo Silva F. Sousa                               
Mª Amélia B. Marcos                                   
Maria Luísa Osório

15 €
10 €
25 €
6,5 €
10 €
10 €
20 €
10 €

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 235
Por José Soares

Horizontais: 1 – Pedido de auxílio; 
maldição. 2 – Corda especial feita de 
ramos flexíveis de plantas; que dura 
dois anos. 3 – Azedo; justificação que 
o suspeito faz de se encontrar fora do 
local do crime de que é acusado. 4 
– Alforge; adição (inv.). 5 – Falo em 
público; intervalo. 6 – Cobertor. 7 
– Cinzento-escuro; tinta de pintar. 8 – 
Líquido pestilencial que corre de certas 
úlceras; orgulhosa. 9 – Medo; sinal 
dado para segurança de um contrato. 
10 – Marasmo; interjeição designativa 
de repulsa. 11 – Tratamento dado às 
freiras; atordoar.
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Verticais: 1 – Ocasião imprevista; antigo 
povo bávaro da Cítia. 2 – Bargante; pedaço 
de um tronco cortado de través. 3 – Autor 
de uma epopeia; frutaria. 4 – Sedimento d 
terra com detritos vegetais no fundo das 
águas; malicioso. 5 – Contemplar; sorrir. 6 
– Além de. 7 – Recipiente de pedra para 
líquidos; mete no atoleiro. 8 – Menciona; 
momento. 9 – Força moral do homem; 
órgão copulador e alguns animais. 10 
– Elogio; batera. 11 – Aplana; medir.

Missas

16h30 Sábado

10h45 Domingo

9h30 Monte Espinho

Totais
Tudo isto totalizou a importância de 1.158,34 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e tudo 
isto será distribuido pelos pobres conforme as suas 
necessidades.

Dia da Caridade

Agosto

170,58€

247,17€

146,00€

477,38€

Donativos

Leia e Assine
A Voz de Leça

FICHA DE ASSINANTE

Nome: _____________________________________________________________________________

Morada: ____________________________________________________________________________

Código Postal: ______-____    Localidade: _________________________

Email: ___________________________________   Telefone: _______________________

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

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

                     _____________________________________________
                                                                              

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

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

Jornal “A Voz de Leça”
Igreja Paroquial de Leça da Palmeira
Av. Dr. Fernando Aroso
4450-665 - Leça da Palmeira

Julho

242,96€

438,00€

------

580,96€
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Baptismos: Dia 6 – Ismael Alexandre Maciel 
filho de Orlando Maciel e de Teresa Purificação. 
Dia 12 – Tomás Prista Garrett filho de Alexandre 
Garrett e de Sofia Garrett. António Maria Moura 
filho de Luís Miguel Cunha e de Ana Luísa 
Cunha. Ana Filipa Munf filha de Michael Munf 
e de Maria Ermelinda Munf. Dia 20 – Francisco 
Maria Teixeira filho de Pedro Teixeira e de 
Sónia Maria Teixeira. Beatriz Diana Maia filha 
de Joaquim Maia e de Susana Romani. Eloise 
Bastos filha de Truong Hung e de Valéria Bastos. 
Gonçalo Nunes filho de Flávio Nunes e de 
Maria José Ferreira. Tiago Ferreira Pereira filho 

de Paulo Manuel Pereira e de Josefina Ferreira. 
Francisca Maria Lage filha de Paulo Sérgio 
Lage e de Cassiana Seca. Débora Pinto Lima 
filha de Bruno Gorge Lima e de Liliana Pinto. 
Ana Cristina Magalhães filha de Rui Miguel 
Magalhães e de Cristina Santos. 

Casamentos: Dia 12 – Pedro Nuno Cruz Silva e 
Liliana Alexandra Noronha. Dia 13 – Fernando 
Alves e Maria João Soares. Dia 19 – Rui Filipe 
Santos e Sílvia Afonso Marques. 26 – Adriano 
Marcos Barros e Paula Alexandra Costa. 

Óbitos: Dia 6 – Artur da Silva Gomes. Dia 9 
– Jesuína de Oliveira. Dia 11 – Maria do Carmo 
Duarte e Marlena Maria Marques. Dia 18 
– Epolina Peralta Neves. Dia 19 – Ana Teresa 
Teixeira Dias. Dia 21 – Auróra Fernanda Amaral. 
Dia 23 – Joana Manuela de Sá Oliveira. Dia 26 
– Esmeraldina Augusta Silva. Dia 31 – Lurdes 
da Conceição. 

Bodas de Prata: Dia 4 Ana Maria e Herculano 
Miguel
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Editor:
P.e Fernando C. Lemos

Baptismos: Dia 2 – Maria Miguel Monteiro 
filha de Pedro Monteiro e de Cláudia Sofia 
Oliveira. Dia 3 – Diogo Miguel Rama filho 
de Jorge Marcolino e de Ana Paula Gomes. 
Nicolas Leite filho de Constantino Leite e de 
Valéria Leite. Irís Raquel Couto filha de José 
Carlos Couto e de Natália Pinto. Gustavo 
Lordelo filho de Carlos Lordelo e de Liliana 
Maia. Solange Castro filha de José Armando 
Castro e de Maria do Rosário Castro. Dia 16 
–  Dinis Alves Neves filho de Paulo Miguel 
Neves e de Lidia Ferreira. Dia 17 – Margarida 
Correia Terroso filha de André Terroso e de 
Liliana Terroso. Madalena Belanche filha 
de Carlos Leonel Barqueiro e de Margarida 
Belanche. Tiago de Oliveira Borges filho 

de Francisco Borges e de Susana Borges. 
Tiago Miguel Fonseca Costa filho e Tiago 
Manuel Costa e de Carla Fernanda Fonseca. 
Miguel Ângelo Fraga filho de Francisco 
Fraga e de Sandra Fraga. José Pedro Moleiro 
filho de Marcos Nunes e de Ana Moleiro. 
Bruno Miguel Soares filho de Rui Pinheiro 
e de Margarida Ribeiro. Dia 23 – Tiago Reis 
Serrão filho de João Tiago Serrão e de Susana 
Reis Serrão. Manuel Carvalho Ferreira Silva 
Taboada filho de António Manuel Ferreira 
Taboada e de Isabel Maria Carvalho Silva.

Casamentos: Dia 2 – Leandro Gomes Silva 
e Anabela Silva Pereira. Dia 16/8 Bruno 
Miguel Teixeira e Liliana Filipa Silva. 

Mês de Agosto
Dia 23 – Gonçalo Delmar Campos e Carmen 
Silva Ferreira. Dia 30 – Joaquim Manuel 
Viana e Marta Jesus Rodrigues.
Óbitos: Dia 9 –  Maria Margarida Ferreira. 
Dia 16 – Fernando Catarino Loureiro. Dia 
24 – Angelina Rosendo e Sérgio Caramez 
Pereira. Dia 30 – Fernando Leite da Silva, 
Iza dos Santos Viana, Eduardo Augusto da 
Silva e Arnaldo Pereira da Silva Machado 

Bodas de Prata: Dia 27 – Fernando Silva 
e Alcina Soares. Germano da Silva Mar e 
Maria Manuela Barbosa Mar.

Na página d’A Voz de Leça na Internet (www.avozdeleca.blogspot.
com) pode ler-se praticamente ‘tudo’ o que é e/ou foi publicado 
recentemente na versão papel. Foi assim que, ao fazer uma pesquisa 
sobre a própria família, uma senhora inglesa, de Liverpool, Philomena 
Lilly, ‘chegou’ ao nosso Jornal, mais propriamente ao trabalho sobre o 
naufrágio do navio Veronese, que ocorreu junto à praia da Boa Nova 
no início do século XX. Tendo a mãe da Sra. Lilly, Mary Elisabeth 
Cain, nascido a 13 de Janeiro de 1913, (3 dias antes do naufrágio do 
Veronese), sabiam que o pai desta fora bombeiro de bordo e teria 
morrido num naufrágio, razão pela qual terá sido feito um seguro 
especial para a bebé. Como não sabiam o nome do navio, a Sra Lilly 
pensou até que o avô teria sido uma das vítimas do Titanic, o que a 
levaria a consultar a lista de passageiros que está disponível na Internet 
e a concluir que não foi o caso. A possibilidade de ter sido no Veronese 
só surgiu quando chegou à informação de que o dito naufrágio teria sido 
na costa portuguesa. Nova consulta, desta vez da lista de passageiros da 
última viagem deste navio confirmou-o e, ao querer saber tudo o que 
fosse possível sobre o fim trágico do avô materno, chegou ao ‘sítio’ 
d’A Voz de Leça, onde pôde perceber que havia um texto extenso 
sobre o assunto, além das fotografias do acontecimento. Foi assim 
que recebemos no endereço electrónico do Jornal uma mensagem da 
senhora a solicitar ajuda para chegar a alguma coisa de mais concreto 
sobre esse seu familiar próximo, pois apenas ficou com a ideia de que 
ali há muita informação interessante, não especificamente sobre o seu 
avô, mas sobre as circunstâncias em que terá falecido. Já lhe foi dada 
resposta e oferecida toda a colaboração possível, nomeadamente uma 
tradução do trabalho do Engº Rocha dos Santos.
O que importa aqui relevar é o facto de A Voz de Leça estar ‘de facto’ 
na Rede Global.

Marina Sequeira

A Voz de Leça na Rede Global

De 20 a 29 de Setembro de 2008
Programa

Dia 20 – 22.00 horas 
Adro da Igreja Matriz
Música ao Vivo com Bandas 
Leceiras

Dia 26 – 21.45 horas 
Salão Paroquial 
Noite de Teatro pelo GPTLP

Dia 27 – 21.30 horas 
Adro da Igreja Matriz
Festival de Folclore

Dia 28 – 16.00 horas
Grandiosa Procissão em Honra 
de S. Miguel Arcanjo

Dia 29 – 19.00 horas 
Missa Solene 

Festas em Honra de
S. Miguel Arcanjo
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ANTROPOLÓGICA, foi o título e o tema de um 
trabalho escrito que apresentámos na disciplina 
de Antropologia do Espaço, ministrada pelo 
professor doutor Paulo Seixas, no Curso de 
Arquitectura e Urbanismo da Universidade 
Fernando Pessoa, que frequentámos no último 
ano.
Nesta disciplina em que são analisadas as 
transformações dos espaços, numa primeira 
parte sistematizou-se a informação teórica e 
etnográfica que constitui o património mais 
clássico da antropologia do espaço e cujos 
autores das respectivas obras contribuíram 
para a posterior problematização do espaço 
com objecto autónomo; o que leva numa fase 
posterior para a construção de um pensamento 
em que o espaço de facto se autonomiza 
enquanto objecto de estudo das ciências 
sociais.
Por fim analisando as problemáticas 
contemporâneas a partir de três propostas 
analíticas sobre o espaço que se tornaram 
referências inspiradoras e incontornáveis: as 
heterotopias de Foucault, os não-lugares de 
Augé e os ethnoscapes de Appadurai.
O espaço enquanto realidade social afirma 
o laço indissociável que se estabelece com a 
sociedade que o habita sendo que no nosso caso 
em apreço teremos que salientar como uma 
realidade dinâmica, com suporte de memórias, 
de memória colectiva, da mobilidade como 
factor de organização da cultura e do espaço da 
cidade; com a criação de novas centralidades, 
interligadas com a realidade em que se inserem, 
entendemos encontrar na nossa terra, Leça 
da Palmeira, todas as questões apresentadas 
na referida disciplina; e então inspirados no 
lema do porto de Leixões “Chegar e Zarpar” 

acrescentamos-lhe “Um Não-Lugar” que 
constituiu um dos temas da disciplina.
Adaptando o texto do nosso trabalho para ser 
publicado nesta última página de “A VOZ DE 
LEÇA”, é assim que surge o título do nosso 
trabalho Leça da Palmeira Antropológica, 
pois aqui encontrámos diferentes formas 
de ocupação ou utilização do espaço, 
características etnográficas dos seus naturais 
e de outros ocupantes, nomeadamente 
estrangeiros (ingleses e não só) e outros 
estranhos que por diferentes motivos aqui 
foram chegando, uns ficando outros partindo.
É aqui em Leça da Palmeira em cujo estuário 
do rio Leça, existe a arrojada obra hidráulica 
conhecida, no seu conjunto, pela designação de 
porto artificial de Leixões, considerado como 
um verdadeiro monumento de engenharia, 
cujas diversas e variadas instalações merecem 
atenta e demorada visita.
Leça da Palmeira na zona ribeirinha, 
foi embarcadouro de emigrantes e 
desembarcadouro de sardinha, um dos 
aspectos mais típicos, mais coloridos que 
ocorria quando pelas noites de Agosto à luz 
de archotes se descobriam dramáticas figuras 
de homens e mulheres do mar, cantando, 
leiloando, apartando os lotes, debruçadas e 
ajoelhadas.
Por entre esses xailes de varinas, que 
constantemente vivem com a água do mar pelos 
joelhos, a maré das lágrimas pelo coração, e os 
capotes do minhoto foragido para a miragem 
migratória, uma população feliz que assim foi 
vendo crescer essa grande obra, primeiro com 
os quebra – mar do porto de abrigo e depois 
com as sucessivas docas.

Leça da PalmeiraLeça da Palmeira
Antropológica

Por: Eng.º Rocha dos Santos

(continua no próximo número)


